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العضانةفيبهاحقُّمَقالولدفيصح!حكمهذكْرُ

عن،أبيهعن،شعيبٍبنعمروحديثمن(1)""سننهفيداودأبوروى

ابنيإنَّادلّه،رسوليا:قالتامرأةًأنَّ)2(:العاصبنعمروبنادلّّهعبدجدِّه

طلَّقنيأباهوإنَّحِواءً،لهوحجْريسِقاءً،لةوثَدْبيوِعاءً،لهبطنيكانهذا

".تَنْكِحيلممابهأحقُّ))أنتِ:"!ي!ادلّّهرسوللهافقال،منِّيينتزعَهأنوأراد

اختصمحمزةابنةأنَّ:عازبٍبنالبراءحديثمن(")3("الصَّحيحينوفي

وقإلعمِّي)4(،ابنةوهيبهاأحقُّأنا:عليفقالوزيد.وجعفرعليفيها

اللّّهرسولبهافقضى،أخيبنتزيد:وقال،عنديوخالتهاعمِّيبنتجعفر:

(".الأمِّبمنزلةِ"الخالةُ:وقاللخالتها،!!مم

خيَّر!ي!ادلّّهرسولأنَّ:هريرةأبيحديثمن(")5("السُّننأهلوروى

.صحيحٌحديث:الترمذيقال.وأمِّةأبيهبينغلامًا

اللّه،رسوليا:فقالتجاءتامرأةًأنَّ:عنهأيضًا)6("السُّنن"أهلوروى

الملقنابنوصححه2(،280/)والحاكم67(،0)7أحمدوأخرجه2(.)276برقم(1)

2(.)187"الغليلإرواء"فيالألبانيوحسنه317(،)8/المنير""البدرفي

.م،حفيليست"العاصبن"2()

منة.الشاهدموضعدونمسلمعندلكنه(،)1783ومسلم)9926(،البخاري)3(

خطأ."،عمتي":ص(4)

بتمامهوهو235(،1)ماجهوابن(،)1357الترمذيمختصرًا:اللفظبهذاأخرجه(ه)

)2277(.داودوأبي34(،)69النسائيعند

رواه،نفسةالسابقالحديثوهو)2277(،داودوأبو34(،)69النسائيأخرجة)6(

="الأصولجامع"وينظر:."صحيححسن"حديث:عَقِبَهوقالمختصرًا،الترمذي



نفعني،وقد(1)عِنبَةأبيبئرمنسقانيوقد،بابنييَذْهَبأنيريدزوجيإنَّ

؟ولديفييُحاقّنيمَنزوجها:فقال،"عليه))اسْتَهِما:ع!ي!اللّّهرسولفقال

أمِّه،بيدفأخذ،"شئتَأيِّهمابيدِفخُذْأمُّك،وهذهأبوك))هذا:"!ياّلهالنبيفقال

.صحيحٌحسنٌحديثٌ:الترمذيقال.بهفانطلقتْ

]عنالأنصازي،جعفر)3(بنالحميدعبدعن)2(النَّسابيِّ""سننوفي

صغيرٍلهبابنٍفجاء،تُسلِمأنامرأتُهوأبتِأسلمجدَّهأنَّ:جدِّهعنأ)4(،أبيه

:وقالخيَّرهثمَّهاهنا،والأمَّهاهناالأبَ!يروّالنَّبيُّفأجلسَ:قال،يبلغلم

أبيه.إلىفذهب،"اهْدِه"اللَّهمَّ

أسلمأنَّهسِنانبنرافعجدِّيأخبرني:وقال،عنهداود)5(أبوورواه

6(.12)3/الأثيرلابن

تصحيف."،عتبة":ح(1)

كثيراختلافوفية235(.2)ماجهوابن2375(،)9أحمدوأخرجه3(.4)59برقم2()

بنرافعأبيهجدعنأبيهعنجعفربنالحميدعبدعنرويفقد،ولفظهإسنادهفي

بنيزيدبنالحميدعبدوعنجده،عنأبيهعنسلمةبنالحميدعبدوعن،سنان

روايةالقطانابنوصحح.غلاملاجاريةالمخيرأنبعضهاوفي،سلمة

المؤلف.عندعليهالكلاموسيأني.غلامالمخيرانوفيهاجعفر،بنالحميدعبد

"الأمداود-أبيو"صحيح(،415)3/القطانلابن"والإيهامالوهم"بيان:وينظر

.(13)7/للألباني

"."سلمة:النسائيوعند.النسخفيكذا)3(

النسخ.فيليسالمعكوفتينبينما)4(

الذهبي:وقال2(.260/)والحاكم237(،)57أحمدوأخرجة2(.442)برقم)5(

السابق.الحديثعلىالتعليقوينظر.صحيح



أوفَطِيمٌوهيابنتي:فقالت!ي!،النَّبئيَفأتت،أنَّتُسلِمامرأتُهوأبتْ

لها:وقال،"ناحيةً))اقعُدْ!يوّ:اللّّهرسوللهفقإل،ابنتي:رافعوقال(،1)شبيهه

أمِّها،إلئفمالت"ادْعُوَاها"،:قالثمَّبينهماالصَّبيَّةفأقعدَ،"ناحيةً"اقْعُدي

فاخذهإ)3(.أبيها)2(،إلىفمالتاهْدِها"،))اللَّهمَّ"!يوِوّ:النَّبيُّفقال

الأحكامهذهعلى)4(الكلام

بنعمروإلىفيهالنَّاس)5(احتاجحديثفهوالأوَّلالحديثأمَّا

وليس،عليهالحديثومدار،بههناالاحتجاجمنبُدًّايجدواولم،شعيبٍ

إليهذهبوقدهذا،غيرُبالتَّزويجالحضانةسقوطفيحديثٌ!ي!النَّبيِّعن

فبطلَو،عمرٍبناللّّهعبدهوالجدَّبأنَّصرَّحوقد،وغيرهمالأربعةالأئمَّة

صحَّوقدمرسلًا.الحديثفيكون،شعيبوالدمحمدلعلَّه:يقولمنقولُ

.منقطعٌإنَّه:قالمنقولُفبطلَو،عمرٍبناللّّهعبدجدِّهمن)6(شعيبسماع

حديثه،صحَّةعلىونصَّ("،"صحيحهخارجَالبخاريُّبهاحتجَّوقد

بنوعليوإسحاقوأحمدالحميديُّالزُّبيربناللّّهعبدكان)7(:وقال

".)1(ز:"شبهه

أمها".":موفي.حفيليستأبيها""2()

.صد،فيليستفأخذها"")3(

".الى":ح4()

"."احتجاج:ح5()

".عن"د:،ح)6(

الكبير"العللو"32()2""جامعةفيالترمذيعنهورواه343(،2،34)6/"التاريخ"في)7(

-،سهلابنروايةفيالزيادةوهذه."بعدهمالناس"فمَن:قولهدون(1)17رقمبعد
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بنإسحاقوقال.لفظههذا؟!بعدهمالنَّاسفمَن،بحديثهيحتجُّوناللّّهعبد

"علومفيالحاكموحكىعمر.ابنعننافععنكأيوبعندناهو:راهويه

يختلفلا:صإلحبنأحمدوقال.حديثةصحَّةعلىالاتِّفاقله)1("الحديث

صحيفة23(.أنَّهااللّهعبدآلُ

إلىوتوسُّلمنها،إدلا!،آخرهإلىوِعاءً"لهبطني"كان:وقولها

يشارِكْهالموالأبالثَّلاثة،المواطنهذهفيبهااختصَّكمابه،اختصاصها

علىالأبُفيةيشاركها)3(لمالذيالاختصاصبهذافنبَّهتْذلك،في

والمخاصمة.بالاستفتاء)4(طلبتهالذيالاختصاص

الأحكامفيوتأثيرِها،والعِللالمعانياعتبارعلىدليلهذاوفي

وهذاالنِّساء.فِطَرِحتَّىالسَّليمةالفِطَرفيمستقرٌّأمرذلكوأنَّبها،وإناطتِها)5(

النبئيُقرَّرهقدبهالحكملتعليقسببًاوجعلتْهالمرأةبهأدلَتْالذيالوصف

علىدليلعقيبَهالحكمَترتيبُهبل،ألغاهباطلًاكانولو،أثرهعليهورتَّب!!يم،

سببه.وأنَّهفيهتاثيره

الذهبيواستبعد87(./4)6"دمشق"تاريخفيعساكرابنذلكبيَّنكما،اكملوروايته

أبويكونان"أخاف:وقال،البخاريمنالالفاظهذهصدور(671)5/"السير"في

،اخرىبروايةالبخاريعنثابتةولكنها،الزيادةهذهالترمذييروِلم:أقول."وَهِمعيسى

.الرجالكتبمنوغيره6(29/)2"الكمال"تهذيبفيعنةوذُكرت

.(101)ص"الإكليلكتابإلى"المدخلفيبل(1)

"."صحيفية:.ع""صحيفتة:م2()

يشركها"."لمز:)3(

تحريف.،"بالاستيفاء":ح(4)

"وإماطتها".:م،ح)5(



لهيُذكَرلمالأبفإنَّ،الغائبعلىالقضاءعلىبالحديثواستُدِلَّ

حاضرًاالأبكانفإن،عينٍواقعةلأنَّها،فيهدلالةَولا.مخاصمةٌولاحضور

بمقتضىءسًي!النبيُّفأفتاها،مستفتيةًجاءتإنَّمافالمرأةغائبًاكانوإنفظإهر،

بالولدلهايُحكمحتَّىطلَّقهاإنَّةالزَّوجعلىقولهايُقبلفلاوإلَّامسألتها،

قولها.بمجرَّد

فصل

منبهأحقّفالأمُّولاوبينهماالأبوانافترقإذاأنَّهعلىالحديثودلَّ

تخييرَه.يقتضي(1وصف)بالولدأوتقديمَها،يمنعمابالأمِّيَقُملمما،الأب

على!يمّ)2(اللّّهزسولخليفةبهقضىوقد،نزاعٌفيهيُعرفلاماوهذا

فروى،بمثلهقضىعمروليفلمَّامُنِكر.عليهيُنْكِرْهولمالخطَّإب،بنعمر

محمَّدٍبنالقاسمسمعت:قالأنَّهسعيدٍبنيحتىعن"الموطَّأ")3(فيمالك

بنعاصمَلهفولدتْالأنصار،منامرأالخطَّاببنعمرعندكانت:يقول

بفِنَاءيلعبعاصمًاابنهفوجدقُباء،عمرفجاءفارقَها،عمرإنَّثمَّعمر،

جدَّةُفأدركتْه،الدَّابَّةعلىيديهبين)4(فوضعه،بعَضُدِهفأخذالمسجد،

وقالت،ابنيعمر:فقال،الصِّدِّيقبكرٍأباأتياحتَّى،إيَّاهفنازعتْه،الغلام

يف.تحر،"صبيو":ح(1)

النسخ.فيوليس.بكر"أبو":المطبوعفيبعدها)2(

منقطع،وإلسناده7(،)8/"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقةومن223(،0)برقم)3(

شيبةأبيوابن(20621)الرزاقعبدمختصرًاوأخرجهعمر.يدركلمالقاسم

به.محمدبنالقاسمعنسعيدبنيحنىطريقمن)46591(

.حفيليست"فوضعه"(4)



الكلامَ.عمرُراجعهفما،وبينهبينهاخَلِّبكر:أبوفقال.ابني:المرأة

تلقَّاه،ومتَّصلةٍمنقطعةٍوجوهٍمنمشهورخبروهذاالبر13(:عبدابنقال

ابنةجميلةهي:عاصمابنهأمُّعمروزوجة،والعملبالقبولالعلمأهل

.الأنصاريالأقلح)2(أبيبنثابتبنعاصم

أبي)3(مذهبخلافَذلكفيمذهبهكانعمرأنَّعلىدليلوفيه:قال

خلافتهفيبعدُكانثمَّوالإمضاء،الحكملهممَّنللقضاءسلَّمولكنَّهبكر،

لاالصَّبيُّصغيرًاداممامنهشيءٍفيبكرأبايخالِفْولم،ويفتيبهيقضي

الصَّحابة.من)5(لهما()4مخالفَولايُميِّز،

عنالخراسانيِّعطاءٍعنأخبرهأنَّه،جريجٍابنعن)6(الرزاقعبدوذكر

فلقيها،عاصمابنهأمَّالأنصارَّيةامرأتهالخطَّاببنعمرطلَّق:قالعبَّاسٍابن

إيَّاهونازعَهامنها،لينتزعَهبيدهفأخذ،ومشىفُطِموقدبمجشَّر)7(،تحمله

.(32/66)"رلاستذكاا"في(1)

.(1/401)"لإكمالا"فيكمابالقاف""الأقلحوالصواب."لأفلح"ا:ز،حد،،م2()

.المطبوعفيليست(""مذهب)3(

"مخالفا".:صد،)4(

"في".:ح)5(

ابنوأخرجه.عباسابنيلقولم،فيهوتُكلِّمَ،مدلِّسوالخرساني(.10261)برقم)6(

المسيببنسعيدعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدطريقمن(1)4649شيبةأبي

2(.)188"الغليلإرواء"وينظر،صحيحمرسلوهو،بهعمرعن

لابنالأسماء"و"غوامض"المصنَّف"وفي.المعجمةبالشينافسخجميعفيكذا)7(

وسيأني=.المهملةبالسين"بمحسّر"266(:)3/"الرايةو"نصب(1/423)بشكوال
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بكر،أبيإلىفاختصما،منكِبابنيأحقُّأنا:وقال،وبكىالغلامأوجعَحتَّى

يَشِبَّحتَّىمنكلهخيروحَرُّها)1(وفراشُهازيحُها:وقالبه،لهافقضى

والمدينة.قُباءبينسوقومجشَّر:.لنفسهويختار

.)2("
عمرامرأةخاصمت:قالعكرمةعن،عاصمعن،الثوريِّعنودكر

وألطفُ،،أعطفُالأمُّبكر:أبوفقالطلَّقها،وكانبكر،أبيإلىعمرَ)3(

تتزوَّج.لممابولدهاأحقُّهي،وأرأفُ،وأحنَى،وأرحمُ

علىقضىبكرأباأنَّيحدِّثالزُّهريَّسمعت:قالمعمرعن(ودكر)

تتزوَّج.لممابهأحقُّأمُّه:وقالأمِّه،معابنهفيعمر

الأمِّوبينبينهوقعتالمنازعةكانتهل:الرِّوايةاختلفتفقد:قيلفإن

إحداهما؟وبين()ْبينهواحدةًمرَّةًوقعتْأو،الجدَّةوبينبينهثمَّأوَّلًا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

قباءبينسوق":""المصنفوفي.والمدينةقباءبينسوقمجشّرالأثر:آخرفي

فيمحسرأومجشرسوقذِكْرأجدولم.المدينةتحريفوالحديبية."والحديبية

.البلدانوكتبالمعاجم

"وحجرها".:المطبوعوفي."و"المصنّفالنسخفيكذا

(2913/)منصوزبنوسعيد223(،0)مالكوأخرجه(.00261)""المصنففي

بنسعيدوأخرجه.،عمر..أنمحمدبنالقاسمعنسعيدبنيحيىطريقمن

بعضأدركوالشعبي،ضعيفومجالد،الشعبيعنمجالدطريقمنأيضًامنصور

منه.يسمعولمعمرعنوروى،الصحابة

صح.علامةمنسخةفيوعليها،النسخبقيةفيمثبتةوهي.جفيليست"عمر"

.()89125"المصنف"في

ز.فيليست"بينه("
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كانتوإن،فواضحالأمِّمنكانتإنلأنَّها،قريمبٌذلكفيالأمر:قيل

أولى.الأمَّأنَّ)2(علىيدلُّلهاالصِّدِّيقفقضاء(1الجدَّة)

ضر

فيومَنالائمِّعلىالأبفيهيُقدَّمنوع:نوعانالطِّفلعلىوالولاية

وهي،الأبعلىالأمُّفيهتُقدَّمونوعٌ.والنكّاحالمالولايةوهيجهتها،

لتمإمذلكمنلهجعلفيماالأبوينمنكلّوقُدِّم.والرَّضاعالحضانةولاية

بهوتحصُلأبويهمنذلكيليمَنعلىمصلحتهوتوقُّفِالولد،مصلحة

كفايته.

وأفرغَوأرأفَوأصبرَعليها،وأقدرَبالتَّربيةأعرفَالنِّساءكانولمَّا

.الأبعلىفيه!الأمُّقُدِّمت)4(لها)3(؛

فيلهوالاحتياطالولدمصلحةبتحصيلأقومَالرّجالكان)5(ولمَّا

محاسنمنالحضانةفيالأمِّفتقديم.الأمِّعلىفيهاالأبقُدِّم،البضع

المالولايةفيالأبوتقديمُ،لهموالنَّظرللأطفالوالاحتياطالشَّريعة

كذلك.والتَّزويج

النسخ.خلاف"الجدة"من:المطبوعفي(1)

."أن"بدل"أم":د(2)

النسخ.فيوليست.""لذلك:المطبوعفيبعدها)3(

قدم"."ز:(4)

"كانت(".د:)5(

12



فيالأبوَّةجهةعلىمقدَّمةًجهتهالكونالأمُّقُدِّمتفهلهذا)1(عُرِفإذا

أقومَالنِّساءلكونالأبعلىقُدِّمتأو،الأمومةلأجلفقُدِّمت،الحضانة

ففي؟الأنوثةلأجلتقديمهافيكونالذُّكور،منوالتَّربيةالحضانةبمقاصد

نساءتقديمفيأثرهمايظهرأحمد،مذهبفيوهما،قولانللنَّاسهذا

،الأممنوالأخت،الأبوأمِّ،الأمِّكأمِّ،بالعكسأوالأمِّأقاربعلىالعصبة

يُدلِيومن،الأبوخإلة،الأمِّوخالة،والعمَّة،والخالة،الأبمنوالأخت

الإمامعنروايتانففيه،بأبٍمنهنَّيُدلِيومن،بأمٍّوالعمَّاتالخالاتمن

وهيوالثَّانية.الأبأقاربعلىالأمِّأقاربتقديم:إحداهماأحمد)2(،

هووهذا،الأبأقاربتقديمتيميَّة)3(:ابنالإرمشيخواختياردليلًاأصحُّ

منأحقُّالأبمنوالأخت4(:)فقال""مختصرهالخرقيُّفيذكرهالذي

الأمِّ.خالةمنأحقُّالأبوخالة،الخالةمنوأحقُّالأمِّمنالأخت

إحدىفيأحمدعليهنصَّكماالأمِّ،أمِّعلىمقدَّمةالأبفأمُّهذاوعلى

علىمقدَّمونالرِّجالمنالأبفأقاربُالرِّوايةهذهوعلى.عنهالرِّوايتين

.الخالمنأولىوالعمُّ،للأمِّالأخمنأولىللأبفالأخ،الأمِّأقارب

ذلكوفي،الحضانةفيمدخلًاالرِّجالمنالأمِّلأقاربإنَّقلنا:إنهذا

والشَّافعيِّ:أحمدمذهبفيوجهان

)1(ج:"لهذا".

.(11/224)""المغنيانظر:2()

للبعلي"و"الاختيارات(،314،35/34221/)"الفتاوى"مجموعانظر:)3(

.(514-414)ص

.(11/423،442)"المغني"بشرحه"مختصره"(4)
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وأ،وارثةٍلامرأةٍأو،مَحْرمٍالعصبةمنلرجلٍإلاحضانَةلاأنَّهأحدهما:

.وارثٍأوبعصبةٍمُدلِتةٍ

أبيقولوهو،الوجههذاعلىوالتَّفريع،الحضانةلهمأنَّ:والثَّاني

الحضانة،فيالأمومةجهةعلىالأبوَّةجهةرجحانعلىيدلُّوهذا،حنيفة

راجحةًجهتهاكانتلوإذجهتها،لتقديمِلا،أنثىلكونهاقُدِّمتإنَّماالأمَّوأنَّ

لمولمَّا،الأبجهةمن(1والنِّساء)الرِّجالعلىونساؤهارجالهالترجَّح

المؤثَر؟الفرقوماالنِّساء،فكذلكاتِّفاقًارجالهايترجَّح

فيالأبأقارببتقديمشاهدةٌوقواعدهالشَّرعأصولفإنَّوأيضًا

تقديمالشَّرعفييُعهَدولم،ذلكوغيرالموتوولايةِالنكّاحوولايةِالميراث

فقدالحضإنةفيقدَّمهافمن،الأحكاممنحكمٍفيالأبقرابةعلىالأمِّقرابة

الدَّليل.موجبعنخرح

أرفقُالنِّساءلأنَّقدِّمتإنَّماالأمَّأنَّوهو،الثانيالمأخذفالصَّواب

الأبأمُّفالجدَّة)3)هذا)2(وعلى،ذلكعلىوأصبرُ،بتربيتهوأخبرُ،بالطِّفل

منأولىوالعمَّة،للأمِّالأختمنأولىللابوالأختُ،الأمِّأمِّمنأولى

أمُّفتُقدَّمهذاوعلى،الرِّوايتينإحدىفيأحمد)4(عليهنصَّكما،الخالة

.الأبعلىالأمُّتُقدَّمكما،الأبأبعلىالأب

.صد،فيليست"والنساء"(1)

"هذه(.:صد،)2(

تحريف.،"فالحرة":ح)3(

أحمد"."الإمام:صد،ز،(4)
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نإبل،فروعهتتناقضلامنضبطٌمطَّردٌأصلٌفهوالأصلهذاتقرَّروإذا

علىالأختفتُقدَّمالذَّكر،علىالأنثىقُدِّمتواحد!والدَّرجةالقرابةاتَّفقت

وأصلهالجدِّ،علىوالجدَّهَ،الخالعلىوالخالة،العمِّعلىوالعمَّة،الأخ

.الأبعلىالأمِّتقديم

الأختفتُقدَّمالأمِّ،قرابةعلىالأبقرابةقُدِّمتالقرابةاختلفتوإن

وهلمَّخالته،علىالأبوعمَّة،الخالةعلىوالعمَّةللأمِّ،الأختعلىللأب

جرًا.

بهقصىالذيهووهذاالمطَّرد،والقياسالصَّحيحالاعتبارهووهذا

بنالحسنعن"مصنَّفه")1(فيوكيعٌروىكماشُريح،الإسلامقضاةسيِّد

بهفقصىشُريح،إلىوخالٌعمٌّاختصم:قالالحإرثبنسعيدعن،عقبة

شريح.إليهفدفعه،ماليمنعليهأُنفِقأنا:الخالفقالللعمِّ،

الثَّلاثةأنَّ:مثالهالتَّناقصل،منبدًّايجدلمالمسلكهذاغيرسلكومن

الشَّافعيُّفيقالثمَّ،الأبأمِّعلىالأمِّأمَّيُقدِّمونروايتيهإحدىفيوأحمد

الأختعلىللاثالأختتُقدَّم:عنهالمنصوصفيوأحمد،مذهبهظاهر

تُقدَّم:فقالوا)2(سريجوابنوالمزنيحنيفةأبووطرده.القياسفتركوا،للائمِّ

للابوالأختُبالأمِّ،تُدلِيلأنَّهاقالوا:.للأبالأختعلىللائمِّالأخت

به.يُدلِيمنعلىبهايُدلِيمنقُدِّمالأبعلىالأمُّقُدِّمت)3(فلمَّا،بالأب

إلى"عقبة"فيةوتصحف32(،01/4)""المحلىفيحزمابنأخرجهطريقةمن(1)

"."عتبة

تصحيف.،"شريح"ابند:،ز،ح2()

"."تقدمت:صد،)3(
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جَرَواالأوَّل)1(القولأصحابلأنَّ؛الأوَلمنتناقضًاأشدُّهذاولكنَّ

فيذلكوخالفواالأمِّ،قرابةعلىالأبقرابةتقديمفيوالاصولالقياسعلى

الَّتيالقرابةوقدَّموا،الموضعينفيالقياستركواوهؤلاء،الأبوأمِّالأمِّأمِّ

كلِّفيتقديمُه!يُمكِنْهمولمقدَّمها،الَّتيالقرابةوأخَّروا،الشَّرعأخَّرها

تقديمذلكومنتساويهما.معغيرهفيوأخَّروهاموضعٍفيفقدَّموها،موضعٍ

الأختعلىللأبالأختَتقديمهمعالعمَّةعلىالخالةَالجديدفيالشَّافعيِّ

للأمِّالاختتقديمُفوجب،الأبأمِّعلىالائمِّأمِّتقديمفيقياسهوطردللأمِّ،

أحمدأصحابمنقدَّممنوكذلك.والعمَّةللاب)2(الأختعلىوالخالة

القاضيكقول،للائمِّالأختعلىللأبالأختَوقدَّمالعمَّة،علىالخالةَ

تناقضوا.فقد"،"المغنيوصاحبوأصحابه

علىالأمُّقُدِّمتفكما،بالأبتُدلِيوالعمَّة،بالأمِّتُدلِيالخالة:قيلفان

!مّ،النَّبيئُقالكماأمًّا،الخالةكونُبيانًاويزيدهبها،يُدلِيمنقُدِّمالأب

.الأببمنزلةفالعمَّة

الجهة،هذهوتقديمالأمومةلقوَّةالأبعلىالأمُّتُقدَّملمأنَّهبيَّنَّاقد:قيل

موجودٌالائمُّلهقُدِّمتالذيفالمعنىوخالةٌعمَّةٌوُجِدفإذا،أنثىلكونهابل

والنَّبيُّ،الأبقرابةوهي،القرابتينبأقوىتُدلِيبأنَّهاالعمَّةوامتازتفيهما،

منمُزاحمٌلهايكنلمحيثأمّ""الخالة:وقاللخالتها،حمزةبابنةقضى!ووّ

درجتها.فيتُساويهاالأبأقارب

.دمنساقطة""الأول(1)

.صد،منساقطة"للأب..."فوجب)2(
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،حمزةأختالمطلبعبدبنتصفيةوهيعمَّهَلهاكانفقد:قيلفإن

وقتلت،الخندقوشهدت،هاجرتفإنَّها،المدينةفيموجودةًذاكإذوكانت

قتلَتْامرأةٍأوَّلوهيفيه،هي)1(الذيبالحصنيُطِيفكاناليهودمنرجلًا

الخالةَ،عليها!ي!النَّبيُّفقدَّمعمر،خلافةإلىوبقيت،المشركينمنرجلًا

.الأبجهةفيمنعلىالأمِّجهةفيمنتقديمعلىيدلُّوهذا

الحضانةَوطلبتمعهمنازعتْقدصفيةكانتإذاهذايدلُّإنَّما:قيل

منهاتُمنَعلمكانتإنهذا،الخالةعليهاوقدَّمطلبهابعدبهالهايَقْضِفلم

لهافيكونسنةً،وسبعينثلاثٍعنعشرينسنةتوفِّيتفإنَّهاعنها،لعجزِها

لعجْزِهاتركتْهاأنَّهافيحتمل،سنةً)2(وخمسينبضعًاالحكومةهذهوقت

تركتْهافإذا،للمرأةحقٌّوالحضانةعليها،قدرتهامعتطلبهالمأوعنها،

غيرها.إلىانتقلتْ

أنَّثبتإذاالعمَّةعلىالخالةتقديمعلىالحديثيدلُّفإنَّما،وبالجملة

الخالةَ،!يوّاللّهرسولفقدَّمكفالتها،وطلبتأخيها)3(ابنةفيخاصمتْصفية

إليه.سبيلَلاوهذا

ضر

علىبعدهاالخالةقدَّم،الأبأمِّعلىالأمِّأمَّقدَّملمَّامالكًاأنَّذلكومن

وجهين،علىهؤلاءعلىالخالةخالةتقديمفيأصحابهواختلفوأمِّه،الأب

غايةفيوهذا.أمِّهوعلىنفسهالابعلىالخالةخالةتُقدَّم:الوجهينفأحد

".)1(د،ص،م:"التي

.المطبوعفيوأُصلح،الرفعوالوجه،بالنصبالنسخجميعفيكذا2()

تصحيف.أختها"،":،حم)3(
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أنَّمع،قرابتهوعلىنفسهالأبعلىبعدتْوإنالأمِّقرابةتُقدَّمفكيفالبعد،

ليسفانَّهالأمِّ؟قرابةمنلمصلحتهوأرعىالطِّفلعلىأشفقُوأقاربهالأب

إلىوولاؤه(1نسَبُه)وإنَّما،أجنبيُّمنهمهوبل،إليهميُنسَبولا،بحالٍإليهم

الجمهور،عندعليهوينفقون،عنهيَحقِلون،بهأولىوهم،أبيهأقارب

لافإنَّه،الأمِّقرابةبخلاف،بينهمالقرابةبَعُدتِوإنبالتَّعصيبويتوارثون

وهمفروعهامندرجةٍوأوَّلِأمَّهاتهافيإلافيهاتوارُثَولاذلك،فيهايثبت

قيلإذاسيَّماولا،جهتهفيومَنالأبعلىالقرابةهذهتُقدَّمفكيفولدُها،

)2(تأباهممَّاالقولفهذا،أمِّهوعلىنفسهالأبعلىالخالةخالةبتقديم

وقواعدها.الشّريعةأصول

الأمِّ)3(منالأختتقديمفيأحمدعنالرِّوايتينإحدىنظيروهذا

.القياسومخالفةالبعدغايةفيأيضًاوهذا،الأبعلىوالخالة

فتُقدَّمان،الأبعلىالمقدَّمةبالأمِّتُدلِتانكلتيهماأنَّ:القولهذاوحجَّة

وامتازتالدَّرجة،فيالأبَسَاوتلمَّاالائمَّفانَّ،بصحيحٍليسوهذا.عليه

كذلكوليس،عليهقُدِّمتْوأصبرَ،عليهاوأقدرَ،بالحضانةأقومَبكونهاعليه

إلىأقربَأحدٌوليس،يساويانهلافإنَّهما،الأبمعوالخالةُالأمِّمنالأختُ

فيهماالشَّفقةالدّهجعلوهلأختها؟أوامرأتهبنتُعليهتُقدَّمفكيف،منهولده

منه؟أكملَ

:أوجهٍثلاثةعلىهذانصِّهفهمفيأحمدالإمامأصحاباختلفثمَّ

".)1(ح:"نسبته

."يأباه":ح،م(2)

خطأ."على"،:المطبوعفي)3(
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تُقدَّمهذافعلىلأُنوثيَّتهما)2(،الأبعلى1(قدَّمهما)إنَّماأنهأحدها:

الأخت-وبنتُعَلَتْوإن-الخالةخالةُفتُقدَّم،رجلٍكلِّعلىالحضانةنساء

.الأبعلى

الحضانة،أهلمنوهما،بالأبتُدلِمالمللائمِّوالأختالخالةأنَّ:الثَّاني

عليه؛يُقدَّمن)3(فلا،بهأَدلينَمنعلىإلارجلكلِّعلىالحضانةنساءفتقدَّم

الأختُولا،الأبعلىالأبأمُّتُقدَّملاالوجهًهذافعلى.فرعهلأنَّهنَّ

أيضًاوهذا.للائمِّوالأختُوالخالةالأمِّ)4(أمُّعليةوتُقدَّم،عليهوالعمَّة

أنَّومعلولم،وأمِّهالأبعلىالبعيدةالأمِّقرابةتقديمَيستلزمإذجدًّا؛ضعيف

لانَّ؛أولىللأمِّ()هالأختعلىفتقديمُهللأبالأختعلىقُدِّمإذاالأب

بيَن.تناقضٌهذا؟نفسهالأبعلىتُقدَّمفكيفعليها،مقدَّمةٌللاثالأخت

قالوا:،جهتهفيمنوسائرِوأمَّهاتِهالأبعلىالأمِّنساءتقديم:الثَّالث

منعلىبهاأدلىمَنويُقدَّم،عليهتُقدَّمرجلدرجةفيامرأةٍفكلُّهذاوعلى

منالأختقُدِّمتدرجتهفيوهيعلىًالأبالأمُّقُدِّمتفلمَّابالرَّجل،أدلى

العمَّة.علىالخالةوقُدِّمت،الأبمنالأختعلىالأمِّ

نصِّتنزيلمن)6("محرَّره"فيتيميَّةبنالبركإتأبوذكرهماتقريرهذا

)1(ز،د،ص:"قدمها".

لأنوثيتها".":صد،ز،وفي.،حمفيكذا2()

تصحيف.،"تقدمن"فلا:المطبوعفي)3(

".الأب"أمز:(4)

.دمنساقطة"الأختعلى..."للاب)5(

.(2911،021/)"المحرر")6(
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تقديمفينصوصهلعامَّةمخالفٌوهو.الثَّلاثالمحاملهذهعلىأحمد

خالةعلىالأبخالةوتقديم،الخالةوعلىللأمِّالأختعلىللابالاخت

الصَّحيح.وهو،غيره(1")"مختصرهفيالخرقيُّيذكرلمالذيوهو،الأمِّ

مانصَّهولكنَّالاث)2(،وأمِّالأمِّأمِّفيالرِّوايتينعلىعقيلابنوخرَّجها

ضعيفةٌ"المحرَّر"(صاحبحكاهاالَّتيالرِّوايةوهذه.الخرقيذكره

نصوصهسائربخلافمنهاأضعفَولوازمُهافروعُهاجاءتفلهذا،مرجوحةٌ

مذهبه.جادَّةفي

ضر

فإنَّه)4(عصبةٍكلُّ)3(:فقال،بضابطٍالبابهذاأصحابهبعضضبطوقد

(تساويا)ْوإذامنه،أقربُهيعمَّنويتأخَّرمنه،أبعدُهيامرأةٍكلِّعلى!قدَّم

ومنالأمِّأمِّوعلىأمِّهعلىالاثيُقدَّمالضَّابطهذافعلى.وجهينفعلى

وتُقدَّم،الأبعمَّةعلىوالعمُّ،العمَّةوعلىابنتهعلىالأخويُقدَّممعها،

تقديموفي.وجهانالأبأبيعلىتقديمهاوفي.الأبجدِّعلىالأبأمُّ

العمِّعلىالعمَّةتقديموفي.وجهانللاثالأخعلىللأبالأخت

)6(.وجهان

."لمغنيا"بشرحه(11/324،424)(1)

.(005)ص"يةالهدا":نظرا(2)

.(2/021)"لمحررا"فيكما)3(

.زفيليست""فانه)4(

خطأ."،"تساوىز:)5(

.حمنساقطة"وجهانالعمعلىالعمةتقديم"وفي)6(

02



الأبعلىالأمُّ(1قُدِّمت)كما،التَّساويمعالأنثىتقديم:والصَّواب

بقوَّةوامتيازها،لهمساواتهامعالأنثىعلىالذَّكرلتقديموجهَفلااستويا،لمَّا

فيها.والتَّربيةالحضانةأسباب

الخالاتعلىيُقدَّمنهل،والأخواتالإخوةبناتفيواختُلِف

أنَّمأخذهما:،وجهينعلى؟عليهنَّوالعمَّاتالخالاتتُقدَّمأو،والعمَّات

يُدلِمنَوالأخواتالإخوةوبنات،والأبالأمِّبأخوَّةتُدلِمانِوالعمَّةالخالة

ذلكوليس.الأخوَّةعلىالبنوَّةقوَّةراعىالإخوةبناتِقدَّمفمن،الأبببنوَّة

لوجهين:والخالةالعمَّةتقديمالصَّواببل)2(،بجيِّدٍ

أبيه،أختالعمَّةفإنَّ،أخيهبناتمنالطِّفلإلىأقربُأنَّها:أحدهما

وأالأمِّمنالأختوبنتُ،أمِّهأختالخالةوكذلك)3(،أبيهبنتُالأخوابنة

هذهمنإليهأقربُوالخالةالعمَّةأنَّريبَولا،أبيهأوأمِّهبنتِبنتُالأب

القرابة.

منبهله)4(قِبَلَلامالزِمَهأصلَهطردإنالقولهذاصاحبأنَّ:الثَّاني

منفاسدٌوهذاأمّ،هيالَّتيالخالةعلىنزلتْوإنالأختبنتبنتتقديم

تناقضَ.منها(أسفلَ)ْمندونالأختببنتذلكخصَّوإن،القول

".)1(د،ص:"تقدمت

فيح.ليست"بجيد")2(

".أبيهابن"ابنة:المطبوعوفي.النسخفيكذا)3(

"."لهم:ص(4)

"سفل".:المطبوعوفي.النسخفيكذا)5(
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أولى؟أيُّهماللابوالاختالجدِّفيأيضًاأحمدأصحابواختلف

أنَّهاوجهًا:"المجرَّد"فيالقاضيوحكىمنها،أولىالجدَّأنَّ:فالمذهب

نصَّالأصحابعليهاتأوَّلالَّتيالتَّاويلاتأحدعلىيجيءوهذا.منهأولى

تقدَّمت.وقدأحمد،

فصل

فيومنالامهاتعُدِمإذاقالوا:أنَّهم:المتقدِّمالأصلصحَّةيبيِّنوممَّا

كما،منهمفالا!ربالأقربوقُدِّم،العصباتإلىالحضانةانتقلتجهتهنَّ

.القياسعلىجارٍفهذا،الميراثفي

القويَّةالقرابةَفقدَّمتم،القرابةجنسفيهذاراعيتمفهلَّا:لهمفيقال

العصبات؟فيفعلتمكماالمرجوحةالضَّعيفةعلىالرَّاجحة

كانتمنمنهنَّيُقدَّمأنَّهعندكمالأخواتفيالصَّحيحفانَّوأيضًا

للأصولموافقصحيحوهذا،لأمٍّكانتمنثمَّ،لأبٍكانتمنثمَّ،لأبوين

جاءالأبقرابةعلىالأمِّقرابةبتقديمقولهمإلىهذاضمَّإذالكن،والقياس

المتناقضة.المشكلةالفروعُوتلك،التَّناقضُ

والاخواتالخالاتعلىوالجدِّالأبأمَّهاتبتقديمقالوافقدوأيضًا

(2)لتقديمهم(1يُناقِض)لكنَّه،الشَّرعلأصولالموافقالصَّوابوهو،للأمِّ

،الأبعلىللأمِّوالاختالخالةتقديمويُناقض،الأبأمَّهاتعلىالأمِّأمَّهات

القولأنَّريبَولا.للشَّافعيِّالقديموالقولأحمد،عنالرِّوايتينإحدىهوكما

تقدَّم.كماالأصولقياسمنالبعدغايةفيلكنَّه،للأصلأطردُبه

"."مناقض:المطبوعوفي.""تناقض:مد،،ح(1)

.اللاملإثباتالنسخفيكذا)2(
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كانمنعلىلأمٍّالأخواتمنكانمنتقديمُأيضًا:طردهمنويَلزمهم

.(1سُريج)وابنوالمزنيحنيفةأبوالتزمهوقد،لأبٍمنهنَّ

وقد،للابالأختعلىالخالةبنتتقديمُأيضًا:طردهمنويلزمهم

فقدَّم،ذلكاستشنعيوسفأبوولكن،حنيفةأبيعنروايةٌوهوزفر،التزمه

حنيفة.أبيعنورواهالجمهور،كقولللاثالأخت

أمِّالجدَّةعلىللأمِّوالأختالخالةتقديمُ:طردهمنأيضًاويلزمهم

المقاييسمنهذاومثلزفر.التزمهوقد،والوهنالبعدغايةفيوهذا.الأب

بمقاييستأخذوالا)3(:وقال)2(،لأصحابهاحَمةدنَدبمحنيفةأبومنهاحذَّرالَّتي

.الحراموحلَّلتمالحلالحرَّمتمزفربمقاليسأخذتمإنفابَممزفر،

فصل

يتخلَّصأنَّهزعمبضابطٍالبابهذاضبْطَأحمدأصحاببعضراموقد

الأمومة،وهي،المتحقِّقةبالولادةالحضانةفيالاعتبار:فقال،التَّناقضمنبه

منالأختتُقدَّمولذلك:قال.الميراثثمَّالأبوَّة،وهيالظَّاهرةالولادةثمَّ

ثمَّ:قال.منهماإرثًاأقوىلائها؛الخالةوعلىالأمِّمنالأختعلىالأب

تُدلِيوالعمَّة،بالأمِّتُدِليالخالةلأنَّ؛العمَّةعلىالخالةفتُقدَّمالإدلاء،

ثمَّ،الأبوَّةبعدهاثمَّ،الأمومة:مرتبةللحضانة)4(أسبابٍأربعةفذكر.بالأب

تصحيف.،"شريح"ابند:،ح(1)

"."أصحابة:المطبوعوفي.النسخفيكذا)2(

("الفتاوىو"مجموع4(13)3/"المسائلجامع"فيالإسلامشيخعنهالقولهذاذكر)3(

(/447،/34421).

أشياء"."ز:4()
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الإدلاء.ثمَّ،الميراثبعدها

إلاالطَّريقةهذهزادتهوما(،1")"المستوعبصاحبطريقةوهذه

فسادهايتبيَّنوإنَّما،الطُّرقأفسدمنوهي،الشَّرعقواعدعنوبعدًاتناقضًا

منو)2(الأمِّتقديمَالائوَّةعلىالأمومةبتقديمأرادإنفإنَّه،الباطلةبلوازمها

من:المتقدِّمةالباطلةاللَّوازمتلككانت=جهتهفيومنالأبعلىجهتهافي

العمَّة،علىالخالةوتقديمِ،وأمِّهالأبعلىالخالةوبنتِللأمِّالائنتِتقديمِ

أمِّعلىالأمِّمنالأنخطبناتوتقديمِ)3(،الأبعلىالائمِّخالةوتقديمِ

الشَّرعلأصولمخالفٌفهوإمامهلنصوصمخالفتهمعوهذا،الأب

.وقواعده

مناطفيالشَّأنلكنَّحقّ،فهذاالأبعلىتُقدَّمنفسهاالأمَّأنَّأرادوإن

جهته،فيومنالابعلىتُقدَّمجهتهافيومنالائمِّلكونهوهل:التَّقديمهذا

مععليهقُدِّمتذكرٍدرجةفيكانتأنثىوكلُّ،ذكرٍدرجةفيأنثىلكونهاأو

تقدَّم.كماالصَّوابهووهذا؟الأمِّقرابةعلىالاثقرابةتقديم

فيمقدَّلمالميراثفيالمقدَّمأنَّبهأرادإن،"الميراث"ثمَّ:قولهوكذلك

مقدَّمةلأنَّها؛الأمِّقرابةعلىالأبقرابةتقديموطَرْدُه،فصحيحالحضانة

والخالة.العمَّةعلىالأختفتُقدَّم،الميراثفيعليها

لأنَّها؛والخالةللأمِّالائنتعلىللأبالأختتُقدَّم"ولذلك:وقوله

.الكتابمنالمطبوعةالنسخةفيالحضانةبابيوجدلا(1)

.المطبوعمنساقطةو""الأم)2(

النسخ.فيوليست."وأمة":المطبوعفيبعدها)3(
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كانولو،وقوَّتهالإرثلأجلتقديمهايكنلم:فيقال،منهما"إزثًاأقوى

أولىالعمُّفيكونالنِّساء،منبالحضانةأحقَّالعصباتلكانذلكلأجل

.باطلٌوهذاوالعمَّة،الخالةمنبها)1(

فصل

فيفصلققال)2(:آخر،بضابطٍالبابهذا""المغنيفيالشَّيخضبطوقد

وأولىوالنِّساء.الرِّجالاجتماععندالحضانةأهلمنفالأَولىالأَولىبيان

لأنَّهنَّ؛فالأقربالأقربُمنهنَّيُقدَّم،عَلَونوإنأمَّهاتهاثمَّ،الأمُّ:بهاالكلِّ

وأمَّهاتهاالأبأمَّأنَّأحمدوعن.الأمِّمعنىفيفهنَّ،متحقِّقةٌولادتُهنَّنساءٌ

لأنَّهنَّ؛بالتّقديمأولىالأبيكونالرِّوايةهذهفعلى.الأمِّأمِّعلىيُقدَّمنَ

عندالمشهورةهيوالأُولى.أمَّهاتُهثمَّ،الأمِّبعدالأبفيكون،بهيُدلِمنَ

ثمَّالجدُّ،ثمَّ،أمَّهاتهثمَّ،الأبثمَّأمَّهاتها،ثمَّ،الأمُّالمقدَّمفإنَّأصحابنا،

منبعصبةٍيُدلِتنَلأنَّهنَّ؛وارثاتٍغيركنَّوإنأمَّهاتهثمَّ،الأبجدُّثمَّ،أمَّهاته

أنَّ:أخرىروايةٌأحمدعنوحُكِي.الأمِّأبيأمِّبخلاف،الحضانةأهل

منهأحقَّالأبوينمنالأختُفتكون،الأبمنأحقُّوالخالةالأمِّمنالأخت

المذهب.منالمشهورةهيوالأُولئ.العصباتجميعومنومنهما

وتُقدَّم،الأخواتإلىالحضانةانتقلتوالأمَّهاتالآباءانقرضفاذا

وتقدَّم،الأمِّمنالأختُثمَّ،الأبمنالأختُثمَّ،الأبوينمنالأختُ

درجتهافيمنعلىفقُدِّمت،الحضانةأهلمنامرأك!لأنَّها؛الاخعلىالأخت

.المطبوعفيليستبها""(1)

427(.-1/1425)"المغني")2(
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فيجدَّةٍوكلُّ،الأبأبيعلىالأبوأمِّ،الأبعلىتُقدَّمكالأمِّ،الرِّجالمن

بنفسه.يليهالاوالرَّجلبنفسها،الحضانةتليلأنَّها؛عليهتُقدَّمجدٍّدرجة

تقديموفي.أولىوالاول.بنفسهعصبةلأنَّهعليهايُقدَّمأنَّهاَخر:وجهوفيه

فالائنأختتكنلموإذا.وجهانالجدِّعلىالأبمنأوالائوينمنالائنت

لماالأمِّمنللأخحضانةَولا(،أبناؤهما)1ثمَّللاث،الأخُثمَّ،أولىللأبوين

ذكرنا.

فيهاوترتيبهنَّ،الصَّحيحعلىللخالاتالحضانةصارتعُدِموافإذا

للعمَّات،صارتعُدِموا)2(فإذا.للأخوالحضانةَولا،الأخواتكترتيب

ثمَّ،للأبوينللعمِّثمَّ،الإخوةعلىالأخواتكتقديمالأعمامعلىويُقدَّمن

الاثخالاتإلىثمَّأبناؤهما)3(،ثمَّالائمِّ،منللعمِّحضانةَولا،للأبللعمِّ

عمَّاتإلىثمَّالأمِّ،خالاتإلىالآخرالقولوعلى،الخرقيقولعلى

له.حضانةَولاالائمِّ)4(،بأبييُدلِتنَلأنَّهنَّ؛الأمِّلعمَّاتحضانةَولا.الاب

منهمالمستحقُّقُدِّمدرجةٍفيالحضانةأهلمنأكثرأوشخصاناجتمعوإن

)5(.كلامهانتهى.بالقرعة

علىعَلَتْوإنالائمِّأمِّتقديمفيهولكنالضَّوابط،منقبلهممَّاخيرٌوهذا

جاءتالأبجهةفيمنعلىالأمِّجهةفيمنتقديمطردَفإنوأمَّهاته،الأب

"ابناهما".:المطبوعفي(1)

.للخالاتوالضمير"."عُدِمن":"المغنيوفي.النسخفيكذا)2(

النسخ.خلاف"ابناهما":المطبوعفي)3(

غلط."،الأب"بأبي:ح(4)

"(."المغنيصاحبكلاماي)5(
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علىالأبجهةفيمنبعضَقدَّموإن،يطردهلموهو،الباطلةاللَّوازمتلك

التَّقديم.وبمناطبالفرقطُولبفعل=كماالأمِّجهةفيمنبعض

فيوهو،الأمِّمنالأخدون(1الأمِّ)منللأختالحضانةإثباتوفيه

انتقضَذكرٌوهولأنوثتهاذلككانفإن)2(،وجهٍكلِّمنلهاومساوٍدرجتها

لاوالحضانة،العصبةمنليسلكونهذلككانوإنكلِّهم،العصبةبرجال

ذويلنساءجعلتموهافكيف:قيل=العصبةمنيكونأنإلالرجلٍتكون

؟وجهٍكلِّمنالذُّكورمندرجتهنَّفيمنلقرابةقرابتهنَّمساواةمعالأرحام

لغيرتجعلوهافلاالميراثَأو،لذَكَرٍتجعلوهافلاالأنوثةتعتبرواأنفإمَّا

وأ،الأمِّوأب!والخالالأمِّمنالأخَمنهاتمنعوافلاالقرابةَأو،وارثٍ

.عصبةٍلغيرتعطوهافلاالتَّعصيبَ

الذُّكورفيالتّعصيباعتباروهوقولنا،وهوآخرقسمبقي:قلتمفإن

.الإناثفيوالقرابة

علىولايةٌوالحضانة،الميراثوبابالولاياتلبابمخالفٌهذا:قيل

سلكتموإنوالجدِّ،بالأبفخُصُّوهاالولاياتمسلكَبهاسلكتمفإنالطِّفل،

وقولقولكمخلافوكلاهما،وارثٍلغيرتُعطوهافلاالميراثمسلكَبها

أجمعين.النَّاس

الَّتيالخالةعلىدرجتُهنزلتوإنالأخابنتقديمأيضًا:كلامهوفي

بعدالإخوةأولادجعلواإنَّماالأصحابوجمهورالبعد،غايةفيوهو،أمٌّهي

غلط.،"لأبا":ح(1)

."بأن":ح،م2()
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والأمُّتُدلِي،وبهاالامِّ،أختالخالةفإنَّ،الصَّحيعوهو،والعمَّاتالأبأبي

يُقدَّمفكيف،بالأبيُدلِيالذيبالأخيُدلِيإنَّماالاخوابن،الأبعلىمقدَّمةٌ

عليها؟ابنهابنُيُقدَّمفكيف،وشقيقتهالأبأختالعمَّةوكذا؟الخالةعلى

آخر،بضابطٍتيميَّةابنالإسلامشيخشيخناالبابهذاضبطوقد

ولايةًالحضانةكانتلمَّا:يقالأنالحضانةباببهيُضبطماأقربُ)1(:فقال

الصِّفات،بهذهأقومَهمبهاالنَّاسأحقُّكانوالملاطفةوالتَّربيةالشَّفقةتعتمد

اجتمعفإن.الحضانةبصفاتوأقومُهمإليهأقربُهممنهميُقدَّم،أقاربهوهم

الأمُّفتُقدَّمالذَّكر،علىالأنثىقُدِّمدرجتهماستوتفإنفصاعدًا،اثنانمنهم

العمِّ،علىوالعمَّة،الخالعلىوالخالةالجدِّ،علىوالجدَّةالاث،على

معيعنيبالقرعةأحدهماقُدِّمأنثيينأوذكرينكانافإن.الأخعلىوالأخت

واحدةٍجهةٍمنكانوافإن،الطِّفلمندرجتهماختلفتوإن.درجتهمااستواء

الأبوين،خالةعلىوالخالةابنتها،علىالأختفتُقدَّم،إليهالأقربقُدِّم

هذا.للائمِّالأخعلىالأمِّأبووالجدُّوالجدَّةالجدِّ،خالةعلىالأبوينوخالة

الأخوَّةجهةمنأقوىالحضانةفيوالأمومةالأبوَّةجهةلأنَّ؛الصَّحيحهو

فيوالوجهان.الميراثفيالائمِّأبيمنأقوىلأنَّهللأمِّالأخيُقدَّم:وقيلفيها.

أحمد.مذهب

العصباتمنليسلأنَّه؛بحالالأمِّمنللأخحضانةَلا:ثالثوجهوفيه

:يقولالوجههذاصاحبفإنَّأيضًا،الخالوكذلك،الحضانةنساءمنولا

منكانواوإن،الخالمنأولىوأمَّهاتهالأمِّأباأنَّنزاعولا،لهحضانةَلا

"جامعفينشرتُهاالولد"حضانةفي"قاعدةوله،المطبوعةكتبةفيالنصّهذاأجدلم(1)

.(793043-)3/"المسائل
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للابوالأخت،والخالةالعمَّةمثل،الأبوقرابةالأمِّكقرابة،جهتين

جهةفيمَنقُدِّمالأمِّ=وخالةالأبوخالة،الائمِّوأمِّالأبوأمِّ،للائمِّوالأخت

فيه.الرِّوايتينإحدىعلىكلِّهذلكفيالاب

وأمَّ!،الطِّفلإلىأقربَالأبجهةكانتأو،درجتهماستوتإذاكلُّههذا

وكخالة،الأبأبيوأمِّالأمِّكأمِّأبعدَ،الأبوقرابةُ،أقربَالأمِّجهةكانتإذا

لقوَّةالطِّفلإلىالأقربيُقدَّمولكن،التَّرجيحانتقابلفقد،أبيهوعمَّةالطِّفل

معيُقدِّمهافإنَّماالأبقرابةقَدَّمومنالأبعد.شفقةعلىوحُنوِّهشفقته

وإلَّا،القريبةالأمِّقرابةقُدِّمتمنهاأبعدكانتإذافأمَّالهإ،الأمِّقرابةمساواة

.أحدٌبهايقوللاباطلةلوازمُالبعيدةالقرابةتقديممنلزم

قياسعلىوجَرْيُها،البابهذامسائلجميعحَصْرُيمكنالضَّابطفبهذا

أمكنعليكورد!مسألةٍفأيُّ،الشَّرعلأصولوموافقتُهاواطِّرادُها،الشريعةِ

التَّناقصلمنسلامتهومعالدَّليل،مقتضىكونهمع،الضَّابطهذامنأخذها

التَّوفيق.وبادلّه.الأصولقياسومناقضة

فصل

حقٌّالحضانةأنَّعلىدليلفيه،تَنْكِحي"لممابهأحقُّ"أنت)1(:وقوله

فيقولينعلى؟عليهأوللحاضنِحقٌّهيهلالفقهاءاختلفوقد.للائمِّ

وَينزِليُسقِطهاأنالحضانةلهلمنهلعليهما:وينبني،ومالكأحمدمذهب

بأجرةإلاحضانتهاّيإمَالولدخدمةعليهيجبلاوأنَّه.قولينعلىعنها)2(؟

.!امليست"أنت")1(

فيح.ليست"عنها")2(
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الحاضنكانوإنمجَّانًا.خدمتهوجبَ،عليهقلنا:وإن،لهالحقُّقلنا:إن

القولين.علىالأجرةفلهفقيرًا،

ترجعولمالهبةُلزمتلها،الحقُّوقلنا:للاثالحضانةوُهِبتوإذا

طلبها.إلئالعَوْدفلهاعليها،الحقُّقلنا:وإنفيها،

البيعقبلالشُّفعةكهبةبعدُيثبتلمماوبينالمسألةهذهبينوالفرق

فصارسببها،وُجِدقدالحضانةفيالهبةأنَّ=القولينأحدفيتلزملاحيث

لزِمتشهرًالزوجهانفقتهاالمرأةوهبتإذاوكذلكوُجِد.قدمابمنزلة

فيها.ترجعولم،الهبة

حقٌّالحضانةأنَّوالصَّحيح،وتفريعهممالكٍأصحابكلامكلُّههذا

ووليُّهياتَّفقتْوإنغيرها،يُوجدولمإليهاالطِّفلاحتاحإذاوعليهالها،

دليلًابه"أحقُّ))أنتِ:ع!ي!قولهفيأنَّوالمقصودجاز.إليهنقلهاعلىالطِّفل

لها.حقّالحضانةأنَّعلى

قصر

على؟توقيتأوتعليلهوهل:فيهاختُلف،"تنكحيلم"ما:وقوله

فهل،طلِّقتثمَّحضانتهاوسقطتْتزوَّجتْلوماعليهما:ينبني،قولين

الحكملأنَّبالطَّلاق؛الحضانةعادت،تعليلاللَّفظ:قيلفإن؟الحضانةتعود

طلِّقتفإذا،التَّزويحالحضانةسقوطوعلَّةبزوالها،زالبعلَّةٍثبتإذا

وأحمدالشَّافعيئُمنهم،الأكثرينقولوهذاحكمها،فزالالعلَّة،زالت

حنيفة.وأبو

وأ،بمجرَّدهحقُّهايعودهلرجعيًّا،الطَّلاقكانإذافيمااختلفواثمَّ
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أحمدمذهبفيوهما،قولينعلى؟العدَّةانقضاء(1على)عَودُهايتوقَّف

الشَّافعي.مذهبظاهروهو،بمجرَّدهيعود:أحدهما،ومالكوالشَّافعيِّ

كلّههذا.والمزنيحنيفةأبيقولوهو،العدَةتنقضيحتَّىيعودلا:والثَّاني

الاكثرين.قولوهو،تعليلٌ"تنكحيلم"ما:قولهأنَّعلىتفريع

حقُّهايَعُدْلمبهاودخلتزوَّجتإذا:مذهبهمنالمشهورفيمالكوقال

لم"ماقولهأنَّعلىبناءًوهذا:أصحابهبعضقال.طُلِّقتوإنالحضانةمن

فاذانكاحك،حينإلىموقَّتالحضانةمنحقُّك:أي،للتَّوقيت"تنكحي

انقضىلوكماوقتها،انقضاءبعديعودفلا،الحضانةوقتانقضىنكحتِ

إذاحقُّهايعود:أصحابهبعضوقال.عنهاواستغنائهالطِّفلببلوغوقتها

لأنَّ:قالوا.حازمأبيوابنالمغيرةقولوهوالجمهور،كقولزوجها،فارقَها

مانعُعارضهاوإنَّماالخاصَّة،قرابتهاهوالحضانةمنلحقِّهاالمقتضي

منهالأجنبيِّالزَّوجبحقوقواشتغالهاالطِّفل،إضاعةمنيوجبهلماالننبّاح؛

ذلكفيوعليهم،أقاربهغيرنعمةفيوتربيتهتغذيتهمنفيهولما،مصالحهعن

والمقتضي)3(المانعزالفرقةٍأوبموتٍالننبّاح)2(انقطعفإذا.وغَضاضةٌمِنَّة

منها،مانعٌالحضانةأهلمنبهقاممنكلُّوهكذا.أثرهعليهفترتَّب،قائم

حقُّهمعادالموانعزالتفإنله،حضانةلافإنَّه،بدوٍأوفسقٍأورقٍّأوككفرٍ

والفرقة.الننبّاحفهكذا،الحضانةمن

علىتوقُّفهأو،الرَّجعيِّالطَّلاقبمجرَّدالحضانةعَودفيالنِّزاعوأمَّا

".)1(ز:"!لى

)2(د:"بالنكاح".

".)3(ز:"المعنى
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يثبتفإنَّه،الأحكامعامَّةفيزوجةًالرَّجعيَّةكونفمأخذه=العدَّةانقضاء

(1يأخذَ)أنويحرموالإيلاء،الظِّهارمنهاويصحُّ،والنَّفقةالتَّوارثبينهما

ذلكراعىفمن،زوجةوهيسواهاأربعًاأوخالتهاأوعمَّتهاأوأختَهاعليها

فتَبِينَالعدَّة،تنقضيَحتَّىالرَّجعيِّالطَّلاقبمجرَّدالحضانةإليهايُعِدْ)2(لم

يَبقَولم،فراشهعنعَزلَهاقد:قالالطَّلاقبمجرَّدالحضانةأعادومن،حينئذٍ

قدلاخلهاحضانتُهاسقطتالَّتيوالعلَّةشغل،بهلهاولا،قسمٌعليهلها

ظاهروهو(")3(،"المغنيفيالشَّيخرجَّحهالذيهووهذا.بالطَّلاقزالت

طُلِّقتْ،ثمَّتزوَّجتإذاالأمِّمنالولدأُخِذَوإذا:قالفإنَّه،الخرقيِّكلام

كفالته.منحقِّهاعلىرجعتْ

ضر

العقدأوالعقد،مجرَّدبهالمرادهل:فيهاختُلِف"تنكحيلم"ما:وقوله

:وجهانذلكوفي؟الدُّخولمع

وأبيالشَّافعيِّقولوهوحضانتها،تزولالعقدبمجرَّدأنَّأحدهما:

من!عَهاويملكبها،الاستمتاعمنافعَالزَّوجيملكبالعقدلائه؛حنيفة

الولد.حضانة

بالدُّخولفإنَّ،مالكقولوهو،بالدُّخوللاإتزوللاأنَّها:والثَّاني

الحضانة.عناشتغالُهايتحقَّق

النسخ.خلاف"ينكح":المطبوعفي(1)

تعد".لم":المطبوعفي)2(

الخرقي.كلاموفيه(.11/427))3(
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لأنَّهابالعقد؛حضانتهاسقوطُوالأشبه،الأمرينيحتملوالحديث

حينئذٍوأَخْذِها،للدُّخولوالتَّهيُّؤِالولد،عنالاشتغالِمظنَّةفيصارتحينئذٍ

الجمهور.قولوهذا،أسبابهفي

فصل

:أقوالٍأربعةعلىبالنكّاحالحضانةسقوطفيالنَّاسواختلف

وهذا،أنثىأوذكرًاالمَحْضُونسواك!كانمطلقًا،بهسقوطهاأحدها:

ابنقال.عنهالمشهورفيوأحمدحنيفةوأبيومالكالشَّاقعيِّمذهب

بهقضى)2(،العلمأهلمنعنهأحفظمنكلُّهذاعلىأجمعالمنذر)1(:

شُريح.

بينالحضانةفيقرقولا،بحالٍبالتَّزويجتسقطلاأنَّها:الثَّانيوالقول

أبيقولوهوالبصريِّ،الحسنعنالمذهبهذاوحكي،البعلوذاتالاسلّم

)3(.حزمٍبنمحمَّد

أمِّها)4(،بنكاحالحضانةتسقطلمبنتًاكانإنالطِّفلأنَّ:الثَّالثالقول

فيعليهنصَّأحمد،عنالرِّوايتينإحدىوهذا(.)ْسقطتذكرًاكانوإن

.(11/042)""المغنيفيوهو.المطبوعةكتبهفيالنصهذاأجدلم(1)

("."فقضى:صد،2()

.(01/431)""المحلىانظر:)3(

.دفيليست"أمها")4(

"سقط".ز:ص،د،)5(
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أُخِذصغيروابنهاالأمُّتزوَّجتإذا(:)1فقال،الشامييحيىبنمهنّارواية

سبعإلىأمِّهامعتكونالجاريةلا،:قالالصَّبيِّ؟مثلوالجارية:لهقيلمنها.

تبلغ؟أنإلىأوسنينسبعإلىعندهاتكونفهل:الرِّوايةهذهوعلى.سنين

البنتبحضانةأحقُّالأمَّأنَّأحمدوعن)2(:موسيأبيابنقال.روايتينعلى

تبلغ.أنإلىتزوَّجتوإن

حضانتها،تسقطلمالطِّفلمن)3(بنسبتزوَّجتإذاأنَّها:الرَّابعوالقول

:ثلاثةًأقوالٍعلىالقولهذاأصحاباختلفثمَّ

قولظاهروهذا،فقطللطِّفلنسيبًاالزَّوجيكونأنالمشترطأنَّأحدها:

أحمد.أصحاب

أصحابقولوهو،مَحْرمٍرحمٍذايكونأنذلكمعيُشترطأنَّه:الثَّاني

حنيفة.أبي

بأنما،إيلادًا)4(الطِّفلوبينالزَّوجبينيكونأنيشترطأنَّه:الثَّالث

تحريرفهذاأحمد.أصحابوبعضمالكقولوهذاللطِّفل،جَدًّايكون

المسألة.هذهفيالمذاهب

:حججٍفثلاثمطلقًا،بالتَّزويجالحضانةأسقطمنحجَّةفأمَّا

.ذكرهالمتقدِّمشعيبٍبنعمروحديثإحداها:

.(11/024)"و"المغني2(243/)"والوجهينالروايتين"فيكما(1)

.3(72ص)"لإرشادا"في(2)

("."بنسيب:المطبوعوفي،النسخفيكذا)3(

الرفع.والوجهمنصوبًا،النسخفيكذا()4
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إنهالعمر:الصِّدِّيققولتقدَّموقد،ذلكعلىالصَّحابةاتِّفاق:الثَّانية

منلهمامخالفَولا،ذلكعلىلهعمروموافقةتتزوَّج،لممابهأحقُّ

الأعصارسائرفياليومإلىبعدهوالقضاةُشُريحبهوقضى،البتَّةَالصَّحابة

.لأمصاروا

رجلعنالزبير،أبوأنا،جريجٍابنأنا)2(:الرزاقعبدرواهما(:1الثَّالثة)

امرأةًكانت:قالالرَّحمن)3(،عبدبنسلمةأبيعن،المدينةأهلمنصالحٍ

،ولدٌمنهاوله،أحدٍيومعنهافقُتِلالأنصار،منرجلتحتالأنصارمن

!ي!النَّبيِّإلىفجاءتالآخر،فأنكحَأبيها،إلىآخرورجلولدهاعمُّفخطبها

فدعا،ولديمنِّيفأخذَ،ولديعمَّوترك،أريدهلارجلًاأبيأنكحَني:فقالت

عمَّفانكحياذهبي،لكنكاحلاالذي"أنتقفَال)4(:أباها،"!ي!اللّهرسول

لهالتبقىالولدعمَّأنكحهابلتزوَّجت،لمَّامنهاالولدأخْذَينكرفلم(".ولدك

تزوَّجتإذاوبقائها،بالننكّاجالحضانةسقوطعلىدليلٌففيه،الحضانة

الطِّفل.منبنسيبٍ

حديثبأنَّالاستدلالهذاعلى(حزم)هابنمحمدأبوواعترض

"."الثالث:النسخفي(1)

وقال32(01/5)"المحلى"فيحزمابنطريقهومن(،40301)""المصنففي)2(

".بهيحتجلاهذاومثل،مجهولوفية،مرسلهذا":عقبه

خطأ.،"الرحمنعبدأبيبنسلمة"ز:)3(

النسخفيوليست.قال"نعم،:قالفلانةً؟فلانًا"أنكحتَ:المطبوعفيبعدها4()

".و"المحلى

32(.01/5)""المحلىفي)5(
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.مجهولٌوفيه،مرسلٌهذاسلمةأبيوحديثصحيفة،شعيبٍبنعمرو

تصحيحهمفيبعمروالائمَّةاحتجاجبيَّنَّا)1(فقد،ضعيفانوالاعتراضان

البخاريِّوقولحزمٍابنقولُبرجلٍالاحتجاجفيمعناتعارضوإذا،حديثه

يُلتفتلموأمتالهم،راهويهبنوإسحاقوالحُميديالمدينيِّوابنوأحمد

سواهم.إلى

حكىوقدالتَّابعين،كبارمنسلمةأبافانَّهذا،سلمةأبيحديثوأمَّا

تحقَّقولو،الإرساليتحقَّقفلالها،لقاؤهيُنكَرولاالائصاريَّة،عنالقصَّةَ

وعنى،وحدهعليهالاعتمادوليس،وموقوفةمرفوعةشواهدلهجيِّد،فمرسلٌ

أنَّريبَولابالصَّلاح،الزبيرأبولهشهدالذيالصَّالحالرَّجلَبالمجهول

ثبتتالثِّقةعنهالرَّاويعدَّلهإذاالمحجهولولكنَّ،بهتعرِّفلاالشَّهادةهذه

الإخباربابمنالتَّعديلفإنَّ،القولينأصحِّعلىواحدًاكانوإن،عدالته

فيهيُكتفىفانَّه،الرِّوايةفيالتَّعديلسيَّماولا،الشَّهادةبابمنلاوالحكم

إنَّ:القولينأحدأنَّمعهذا.الرِّوايةنصابأصلعلئيزيدولابالواحد،

هوكمابالتَّعديل،يصرِّحلموإنله،تعديلغيرهعنالعدلروايةمجرَّد

عنخرج)2(،بتعديلهوصرَّحعنهروىإذاوأمَّاأحمد.عنالرِّوايتينإحدى

عنبالرِّوايةمعروفًايكنلمإذاسيَّمالا،روايتهلأجلهاتُردُّالَّتيالجهالة

والمتَّهمين.الضُّعفاء

المتَّهمينعنبالتَّدليسمعروفًافليستدليس!فيهكإنوإنالزبيروأبو

متَّهمٍعنيدلِّسونيكونوالمالسَّلف،تدليسجنسمنتدليسهبلوالضُّعفاء،

)1(ز،ح:"بيِّن".

النسخ.فيوليست"فقد(":المطبوعفيبعدها)2(
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المتأخِّرين.فيالتَّدليسمنالنَّوعهذاكثروإنَّما،مجروجٍولا

عن،البخاريِّطريقمنرواهبماقولهعلىمحمدأبوواحتجَّ

لهوليسالمدينةَ!يوّادلّّهرسولقدِمَ:قإلأنسعنصُهيبٍبنالعزيزعبد

ادلّه،رسوليا:فقال!يوّادلّهرسولإلىبيوانطلق،بيديطلحةأبوفأخذ،خادمٌ

وذكر(.1والحضر)السَّفرفيفخدمتُه:قال.فليخدِمْك،كيِّسٌغلامٌأنسًاإنَّ

الخبر.

طلحةأبووهو،زوجولها،أمِّهحضانةفيأنسفهذامحمد)2(:أبوقال

!لمج!.اللّهرسولبعلم

منأحدًافإنَّ،الصِّحَّةغايةفيوالخبرالسُّقوط،غايةفيالاحتجاجوهذا

لمأويُثْغَر)3(،لمصغيرطفلٌوهو!ي!النَّبيِّإلىفيهأمَّهينازعلمأنسٍأقارب

يتمُّديانَّما.لأمِّهبهفحكممزوَّجةوأمُّهيُميِّز،لمأو،وحدهولشربْوحدهيأكلْ

منلأنسٍكانالمدينةقدملمَّا!والنَّبيُّكلِّها،المقدِّماتبهذهالاستدلال

أقإربمنأحدٌيأتِلمطلحةأباتزوَّجتفلمَّا،أمِّهعندوكان،سنينعشرُالعمر

أطلبوأنا،لكِحضانةفلاتزوَّجتِقد:ويقولولدهافي4(ينازعها)أنس

اتَّفقتإذاابنهاحضانةُالمزوَّجةالمرأةعلىيحرملاأنَّهريبَولا.منكِانتزاعَه

نأيجوزلابليجبلاأنَّهريبَولاذلك،علىالطِّفلوأقاربوالزَّوجهي

الحضانة،لهمنيخاصِمَهاأنغيرمنتزوَّجتإذاوولدهاالأمِّبينيُفرَّق

23(.0)9ومسلم96(،11)البخاريأخرجه(1)

32(.01/5)("المحلى"في2()

ثنيتاه.تسقطلمأي)3(

خطأ.ينازعها"،"لمز:(4)
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وأبردُه.الاحتجاجأبعدُالقصَّةبهذهفالاحتجاجالولد.انتزاعويطلبَ

لم!صادلّّهبرسولتزوَّجتلمَّاسلمةأمبأنَّاحتجاجُهمأيضًاهذاونظير

الذيمَنعجبًا!فياحضانتها.علىاستمرَّتبللابنتها)1(،كفالتهاتسقط

ع!ي!ه؟النَّبيِّحجرفييكونأنعنورَغِبَولدهافيسلمةأمنازع

لخالتهاحمزةبابنةقضىع!ي!اللّّهرسولبأنَّأيضًاالقوللهذاواحتجَّ

ماَخذ:ثلاثحمزةابنةقصَّةفيللنَّاسأنَّريبَولابجعفر.مزوَّجةٌوهي

الحضانة.يُسقِطلاالنكّاجأنَّأحدها:

حضانتها،يُسقِطلاأمِّهافنكاحبنتًاكانتإذاالمحضونةأنَّ:الثَّاني

ذكرًا.كانإذاويُسقِطها

وإلَّاحضانتها،تسقطلمالطِّفلمننسيبًاكانإذاالزَّوجأنَّ:الثَّالث

يتمُّلامطلقًاالحضانةيُسقِطلاالنكّاحأنَّعلىبالقصَّةفالاحتجاج.سقطت

الآخرين.الاحتمالينذينكإبطالبعدإلا

فضر

يستفادلا"تنكحيلممابهأحقُّ"أنتِ:وقولُهلامِّهبالولدع!يووّوقضاؤه

وأرقيقةً،أوكافرةً،كانتوإنللأمِّبهيَقضيَحتَّىأمٍّلكلِّالقضاءعموممنه

دليلدلَّفإذا،نفيهولاذلكعلىبهالاحتجاجيصحُّفلامسافرةً،أوفاسقةً،

ذلكيكنلموالإقامةوالدِّيانةوالحرِّيَّةالإسلاماعتبارعلىمنفصل

الحديث.لظاهرمخالفةًولاتخصيصًا

خطأ.،"لابنهإ":المطبوعفي(1)
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حضانةفلاالدِّين،فياتِّفاقهما:شروطٍستَّةالحاضنفياشتُرِطوقد

لوجهين:مسلمٍعلىلكاقرٍ

عليهينشأوأن،دينهعلىالطِّفلتربيةعلىحريصٌالحاضنأنَّأحدهما:

ادلّّهقطرةعنيُغيِّرهوقدعنه،انتقالُهوعقلهكبرهبعدفيصعُب،عليهويتربَّى

يُولَدمولودٍ))كلُّ!يمّ:النَّبيُّقالكماأبدًا،يراجعهافلا،عبادهعليهافطرالَّتي

تهويدُيُؤمَنفلا(.1)"ويُمجِّسانه،ويُنصِّرانه،يُهوِّدانهفأبواه،الفطرةعلى

المسلم.للطِّفلوتنصيرُهالحاضن

خاصَّةً.الأبوينفيجاءإنَّماالحديث:قيلفإن

بينالطِّفلنشوءالمعتادالغالبإذ،الغالبمخرجَخرجالحديث:قيل

مقامَهما.أقاربهمنوليُّالطِّفلقامأحدهماأوالأبوانفُقِدفإن،أبويه

والكفَّار،المسلمينبينالموالاةقطعسبحانهادلّّهأنَّ:الثَّانيالوجه

،بعضٍمنبعضهموالكفَّار،بعضٍأولياءبعضهمالمسلمينوجعل

الفريقين.بينادلّّهقطعهاالَّتيالموالاةأسبابأقوىمنوالحضانة

كفرهامعلهاالحضانةتثبت:ثورٍوأبوالقاسموابنالرَّأيأهلوقال

حديثمن)2(""سننهفيالنَّسافيُزوىبماواحتجُّواالولد.وإسلام

وأبتْأسلمأنَّه:سِنانبنرافعجدِّهعن،أبيهعنجعفر،بنالحميدعبد

وقال،مُشبهةأوفَطِيمٌوهيابنتي:فقالت!النَّبيَئفأتت،تُسلِمأنامرأتُه

وقال،"ناحيةً"اقعدي:لهاوقال،"ناحيةً))اقعُدْ!يوّ:النَّبيُّفقال،ابنتي:رافع

اللَّهُ!عكَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن)2658(ومسلم()1385البخاريأخرجه(1)

.6()صتخريجهتقدم2()
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اهْدِها"،))اللَّهمَّ!يووّ:النَّبيئُفقالأمِّها،إلىالصَّبيَّةفمالت"ادعُواها"،لهما:

فأخذها.أبيهاإلىفمالت

منيجوزوكلاهماالطِّفل،وخدمةالرِّضاع:أمرانالحضانةولأنَّقالوا:

.(1)الكافرة

بنجعفربنالحميدعبدروايةمنهوالحديثهذا:الاَخرونقال

إمامضعَّفهوقدالأَوْسي،الأنصاريسِنانبنرافعبنالحكمبنادلّّهعبد

وضعَّف)2(،عليهيحملالثَّوريّسفيانوكان،القطَّانسعيدٍبنيحيىالعلل

المخيَّرأنَّفروى،القصَّةفياضطربوقد.غيرهوضعَّفه،الحديثالمنذرابن

فقدالحديثوأمَّا(")3(:"المغنيفيالشَّيخوقالابنًا.كانأنَّهوروىبنتًا،كان

ابنقاله،مقالٌإسنادهوفيالنَّقل،أهليُثبِتهولا،الوجههذاغيرعلىروي

المنذر.

فانَّ،الإسلاماشترطمنمذهبصحَّةعلىبهيُحتجُّقدالحديثإنَّثمَّ

وهذاأبيها،إلىفمالت،بالهدايةلها!النَّبيئُدعاأمِّهاإلىمالتلمَّاالصَّبيَّة

ولو،عبادهمنأرادهالذيادلّّههدىخلافُالكافرمعكونهاأنَّعلىيدلُّ

رسوله.بدعوةسبحانهادلّّهأبطلهبل،حجَّةٌفيهلكانأمِّهامعجعْلُهااستقرَّ

منأكبرفسقٍفأيُّ،للفاسقحضانةلا:يقولونأنَّهمالعجبومن

الضَّررإلىطريقتهعلىالطِّفلبنشوءالفاسقمنالمتوقَّعالضَّرروأينالكفر؟

"الكافر".:صد،(1)

32(.1)8/المنير"البدر"انظر:2()

)3((11/134).
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الحاضنفيالعدالةتُشترطلاأنَّهالصَّوابأنَّمع)1(الكافر؟منالمتوقَّع

غايةفيواشتراطها،وغيرهموالشَّافعيِّأحمدأصحابشَرَطَهاوإنقطعًا،

البعد.

ولعظمت)3(،العالمأطفاللضاعالعدالةالحاضنفياشتُرِطَ)2(ولو

تقومأنإلىالإسلامقامحينِمنيزلولم.العَنَتُواشتدَّ،الأمَّةعلىالمشقَّة

همكونهممعالدُّنيا،فيأحالهميتعرَّضلابينهمالفسَّاقأطفالالسَّاعة

وهذا؟بفسقهأحدِهماأوأبويهمنطفلِانتزاعُالإسلامفيوقعومتى.الاكثرين

علىوالأعصارالأمصارسائرفيالمتَّصلَالعملواستمرارِوالعسرِالحرجفي

الأمصارفيالوقوعدائمفإنَّه،الننكّاحولايةفيالعدالةاشتراطبمنزلةخلافه

.فسَّاقٌذلك(4)يَلُونالذينالأولياءأكثرأنَّمع،والبواديوالقرىلأعصاروا

منفاسقًاأصحابهمنأحدٌولا!ي!النَّبئيُيمنعولم،النَّاسفيالفسوقيزلولم

ولوالرَّجلشاهد!بأنَّوالعادة،مَوْلِشّهتزويجهمنولا،لهوحضانتهابنهتربية

لهاالخيرعلىويَحرِصيضيِّعها،ولالابنتهيحتاطفإنَّهالفسَّاقمنكان

يكتفيوالشَّارعالمعتاد.إلىبالنِّسبةقليلفهو.ذلكخلافقُدِّروإن،بجهده

الننكّاحوولايةِالحضانةِمسلوبَالفاسقكانولو.الطَّبيعيِّبالباعثذلكفي

بهالعملوتوارث)5(بنقلهالأمَّةواعتناءالامور،أهمِّمنللامَّةهذابيانلكان

فيح.ليست"مع("(1)

"."اشترطتز:ص،د،)2(

العامة".":ح)3(

تحريف."يكون"،:م،ح)4(

"بنقلها(".ز:ص،د،)5(
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تضييعُةعليهميجوزفكيف،بهالعملوتوارثوانقلوهممَّاكثيرٍعلىمقدَّمًا

وأزنىمنلكانالحضانةينافيالفسقكانولو؟بخلافهالعملواتِّصال

واللّه،غيرهلهموالتمسالصِّغارأولادهوبينبينهفُرِّقكبيرةًأتىأو(1شرِبَ)

أعلم.

ولامعتو2ولالمجنونٍحضانةفلا،الحضانةفيمشترطالعقلنعم،

يكونونفكيف،ويكفُلُهميحضُنُهممنإلىيحتاجونهؤلاءلأنَّ؛طفل

لغيرهم؟كافليًن

شرَطَهوقد،إليهالقلبيركَنُدليلعليهينهضفلا،الحرِّيَّةاشتراطوأمَّا

إلابهأحقُّالأمَّإنَّ:أمةٍمنولالهحرٍّفيمالكوقال.الثَّلاثةالأئمَّةأصحاب

:قالالنَّبيُّع!ي!لأنَّ؛الصَّحيحهووهذابها.أحقَّالأبُفيكون،فتنتقلتُباعأن

بينهاللّهفرَّقوولدِهاوالدةٍبينفرَّق"من:وقال)2(،ولدها"عنوالد!تُولَّةلا"

الأمِّبينالبيعفيالتَّفريقيجوزلاقالوا:وقد)3(."القيامةيومَأحبَّتِهوبين

)1(

)2(

)3(

النسخ.فيوليست"خمرًا":المطبوعفيبعدها

فيالكرمانيحربأخرجهفقد،تثبتلاوجوهمنالصحابةمنعددعنروي

بكرأبيحديثمن8()8/"الكبرى"السننفيوالبيهقي2(14)ص""مسائله

مالكبنأنسحديثمن(163)8/(""الكاملفيعديوابن،ا!كَتهُلَدَّهالصديق

اللَّهُ!كَتهُ.رَنُقادةحديثمن(477)6/الكبير""التاريخفيالبخاريوبنحوهاللَّةُ!ثكَئهُ،رَ

و"السلسلة5(18)6/الملقنلابنالمنير(""البدروينظر:جدًّا،ضعيفحديثوهو

.(74)79لبانيللأ"الضعيفة

ابيحديثمنآ(23/)والحاكم(،51)66والترمذي23(،4)99أحمدأخرجه

فيالألبانيوحسَّنة."غريبحسن"حديث:الترمذيوقالالدَّةُ!ككَتهُ،رَالأنصاريأيوب

.(3001)2/"المصابيحمشكاة"علىالتعليق
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يمنعالأحاديثوعموم؟الحضانةفيبينهمايفرِّقونفكيفالصَّغيروولدها

مملوكةًمنإفعهابكونواستدلالهم.والبيعالحضانةفيمطلفًاالتَّفريقمن

حقُّبل،ممنوعٌالولد=لحضانةتفرغفلا،خدمتهفيمستغرقةفهيللسَّيِّد،

البيعفيكماالسَّيِّد،حقِّعلىالولدحاجةأوقاتفيبه)1(تُقدَّملها،الحضانة

سواء.

التَّنبيهينبغيمسألةٌوهاهنا.تقدَّمفقدالنكّاحمنخلوِّهااشتراطوأمَّا

غيرهاإلىونقلناهابالنكّاحالحضإنةمنحقَّهاأسقطناإذاأنَّاوهيعليها،

منبهأحقُّوهي،الحضانةمنحقُّهايسقطلمسواها=لهيكنلمأنَّهفاتَّفق

منلهأصلحورَابِّه)2(أمِّهحجْرِفيوتربيته،إليهالقاضييدفعهالذيالأجنبيِّ

وحُنوَّه،ورحمتهشفقتةتُوجِببينهماقرابةَلامحضٍأجنبيٍّبيتفيتربيته

والنَّبيُّ،بكثيرٍمنهاأعظمَبمفسدةٍمفسدةٍبدفعالشَّريعةتأنيأنالمحالومن

فيحضانتهاسقطتتزوَّجتامرأةٍكلَّأنَّكلِّيًّا:عامًّاحكمًايحكململمج!

مخإلفةًالحإلهذهفيللائمِّالحضانةإثباتيكونحتَّى،الأحوالجميع

للنَصَ.

مقيمٌوالاَخريعودثمَّلحإجةٍأحدهماسفركانفإنالدَّار،اتِّحادوأمَّا

به،إضرارٌرضيعًاكانإنسيَّماولاالطِّفلبالولدالسَّفرلأنَّ؛أحقُّفهو

.غيرهمنالحجِّسفريستثنواولم،أطلقوههكذا.لهوتضييع

،مَخُوفانوطريقهوالبلد،للإقامةالآخربلدعنمنتقلًاأحدهم!كانوإن

.د،صفيليست"به")1(

تحريف."،"ورأيه:المطبوعفي2()
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وهما)،1)قولانففيهآمنينوطريقُههوكانوإن.أحقُّفالمقيمأحدهما،أو

الولدتربيةمنليتمكَّنللأبالحضانةأنَّ:إحداهماأحمد،عنروايتان

أنَّ:والثَّانية.شُريحبهوقضى،والشَّافعيِّمالكٍقولوهو،وتعليمهوتأديبه

هـان،بهأحقُّفالأمُّالأبهوكانإنالمنتقلإنَّ:ثالثٌقولٌوفيها.أحقُّالأمَّ

به،أحقُّفهيالنكّاجأصلفيهكانالذيالبلدإلىانتقلتفإنالأمُّكان)2(

أبيعنوحكوا.الحنفيَّةقولوهذا،أحقُّفالاب)3(غيرهإلىانتقلتوإن

كانوإنأحقُّ،فالأبقريةٍإلىبلدٍمنكانإننَقْلَهاأنَّ:أخرىروايةًحنيفة

أحقُّ.فهيبلدٍإلىبلدٍمن

إليه،القلبيسكندليلٌعليهايقوملاترىكماأقوالٌكلُّهاوهذه

والنّقلة،الإقامةمنوالأنفعلهالأصلحفيللطِّفلوالاحتياطالنَّظرفالصَّواب

كلُّههذا.نقلةٍولالإقامةٍتأثيرَولا،رُوعِيوأحفظَوأصونَلهأنفعَكانفأيُّهما

لمذلكأرادفإن،منهالولدوانتزاعَالآخرمُضارَّةَبالنّقلةأحدهمايُرِدلمما

الموفِّق.واللّه،إليهيُجَبْ

فصل

لمما:تقديرهإضمارٌفيه:قيل،"تنكحيلممابهأحقُّ"أنت:وقوله

تعسُّفوهذا.الحضانةبسقوطالحاكمويحكمِ،الزَّوجبكولدخلْتنكحِي،

الَّتيالاقتضاءدلالةمنهوولا،بوجهٍعليهيدلُّولااللَّفظبهيُشعِرلابعيا

منعند"تنكحي"قولهفيداخلٌوالدُّخولعليها.المعنىصحَّةتتوقَّف

.صد،فيليست"قولان"ففيه(1)

"كانت".ز:)2(

.دفيليست"غيره"إلى)3(
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يعتبرهلمومن23،،0:]البقرة!زَؤجًاغَيزَهُ)حَتّئَشكِحَ:كقولهفهو،اعتبره

العقد.عندهبالنكّاجفالمراد

التَّنازععندإليهيُحتاجإنَّمافذاك،الحضانةبسقوطالحاكمحكموأمَّا

رسولأنَّلا!ي!،ادلّّهرسوللحكممنفِّذًافيكون،المتنازعينبينوالخصومة

حكمَبسقوطها،هوحكمقدبل،حكمهعلىالحضانةسقوطأوقفع!اللّّه

الأمَّأنَّالنَّبويُّالحكمهذاعليهدلَّوالَّذييحكموا.لمأوبعده(1الحكَّام)به

،الاستحقاقذلكزالنكحتفإذاالنكّاح،منهايوجدلممابالطِّفلأحقُّ

نأخصمهعلىوجبَالحقُّلهمنطلبهإذافأمَّاغيرها.إلىالحقُّوانتقل

بقيبهيطالبلمأوحقَّهأسقطوإن،عليهالحاكمأجبرهامتنعفإنله،يبذله

الحديث.هذاغيرمنمستفاد!عامَّةٌقاعدم!)2(فهذهأوَّلًا.عليهكانماعلى

فصل

الحديث،هذابظاهرالأبوينبينالتَّخييريرىلامناحتجَّ)3(وقد

أحقَّهيتكنلمالطِّفلخُيِّرولو("،بةاحقُّ"انتِ:قالأنَّهالاستدلالووجه

أنتِقُدِّر:فإن،اختارهإذاإلابهأحقَّيكونلاالأبأنَّكم!اختارها،إذاإلّابه

بهأحقَّجعلهاء!ي!والنَّبيُّ،الأبجانبفيذلكقُدِّر،اختاركإنبهأحقُّ

هذهنذكرونحن.ومالكحنيفةأبيمذهبوهذا،المنازعةعندمطلقًا

حكمَوافقماونُرجِّح،لأقوالهموالاحتجاجفيها،النَّاسومذاهبَالمسألة

."الحاكم":ح(1)

."فهذا"ز:،م(2)

.دفيليست""احتج)3(
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منها.صم!ادلّّهرسول

ا!حكَتهُدلَّهبكرالصديقأبيذِكرقولى

عبَّاسٍابنعنالخراسانيِّ،عطاءٍعن،جريجٍابنعن)1(الرزاقعبدذكر

ريحُها:فيهوقال،المتقدِّمالأثرفذكر،امرأتهالخطَّاببنعمرطلَّق:قال

يكنلمحينلامِّهبهفحكم،لنفسهويختاريَشِبَّحتَّىمنكلهخيرٌوفراشُها

.حيمئذٍويخيَّرويميِّزيشبَّأنإلىتمييزٌله

ا!صكَتهُدلَّّهالخطاببنعمرقولذِكر

عن،جابرٍبنيزيد)3(بنيزيدعن،عيينةابنأناالشَّافعيُّ)2(:قال

بنعمرأنَّغَنْمٍبنالرَّحمنعبدعنالمهاجر،أبيبناللّّهعبيدبنإسماعيل

وأمِّه.أبيهبينغلامًاخَيَّرالخطَّاب

:قالعميربنعبيدبناللًّهعبدعن،جريجٍابنأبنا)4(:الرزاقعبدوقال

به.فانطلقتأمَّهفاختاروأمِّه،أبيهبينغلامًاعمرخيَّر

بنإسماعيلعن،أيوبعنمعمر،عنأيضًا:()ْالرزاقعبدوذكر

.(01)صتخريجهتقدم(1)

السننو"معرفة(4)8/"الكبرىالسنن"فيالبيهقيالشافعيطريقمنأخرجه)2(

شيبةأبيوابن(،2141/)منصوربنسعيدوأخرجه3(،11/20)والآثار"

به.عيينةابنطريقمن2(04)ص"مسائلة"فيالكرمانيوحرب(1191)5

خطأ.،يزيد"أبي"بنز:،صد،)3(

عمر.يدركلمعُبيدبناللّهوعبد0126(،0126،5)4""المصنف)4(

)60126(.(""المصنف)5(
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الخطَّاببنعمرإلى)1(اختُصِم:قال،غنمٍبنالرَّحمنعبدعناللّّه،عبيد

ليختار.لسانهعنهيُعرِبحتَّىأمِّةمعهو:فقال،غلامٍفي

مسلمٍبنالوليدعنخالد،عن،هشيمعن)2(منصورٍبنسعيدوذكر

عمِّه،علىأمَّهفاختارفخيَّره،يتيمٍفيالخطَّاببنعمرإلىاختصموا:قال

عمِّك.خِصْبِمنخيرٌأمِّكلطْفَإنَّعمر:فقإل

اللَّةُ!كَتهُرَطالبأبيبنعليقولذكر

عنالجَرْمي،الدّهعبدبنيوذسعن،عيينةابنأذاالشَّافعيُّ)4(:قال)3(

منِّي:أصغرَليلأخٍقالثمَّ،وعمِّيأمِّيبينعليخيَّرني:قالالجَرْميعُمارة

لخيَّرتُه.هذامبلغَبلغلوأيضًاوهذا

مثله،عليعن،عمارةعن،يونسعن،إبراهيمقال(:الشَّافعيُّ)ْقال

)1(م،ح:"ال"،تصحيف.

وأخرجه2(.04)ص""مسائلهفيالكرمانيحربطريقهومن(2141/)""سننهفي2()

مختصرًا،بهالوليدأبيعنالحذاءخالدعنالتوريطريقمن(0261)8الرزاقعبد

صحيح.مرسلوهو

.صفيورقةسقطتهنامن)3(

وأخرجه6(،)8/"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومن99(،5/)""الأمفي(4)

،(1)1279شيبةأبيوابن(،141)2/منصوربنوسعيد(،126)80الرزاقعبد

"شهدت:قالربيعةبنعليعنيونسعنشعبةرواهوقد،بهيونسعنطرقمن

عنالجماعةرواهماوالصحيح(،11)79""العللفيحاتمأبووأعله.("،..عليًّا

.عمارةعنيونس

ضعيف.،يحعىأبيابنهووإبراهيم99(،5/)""الأمفي5()
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سنين.ثمانِأوسنينسبعِابنَوكنتُ:الحديثفيوقال

بنعُمارةحدَّثني،الجَرْميادلّهعبدبنيونسثنا:القطَّانيحىوقال

ء")1(
عليئفخيَّرني:قالطالبٍأبيبنعليِّإلىوعمُّهأمّهفيهخاصمانهربيعه

هذامبلغَبلغَإذاهذا:عليفقالصغير،ليأخومعيأمِّي،أختاركلَّهنَّثلاثًا،

)2(صو
حير.

ضفَإدلَّهُعَتهُهريرةأبيقولذكر

،سعدٍبنزيادعن،عيينةبنسفيانثنا:حربِبنزهيرخيثمةأبوقال

غلامًاخَيَّرهريرةأباشهدتُ:قال(،ميمونةأبيَ]عنميمونةأبيبنهلالعن

)3(.وأمِّهأبيهبينغلامًاخيَّر!ي!هاللّّهرسولإنَّ:وقال،وأمِّهأبيهبين

الصَّحابة.عنبهظَفِرتُم!فهذا

إلى:راهويهبنإسحاقسألت)4(:إسماعيلبنحربفقال،الأئمَّةوأمَّا

روى،رويبةبن"عمارة(:0488)""التقريبوفي.التخريجومصادرالنسخفيكذا(1)

مستور".،وأبيهأمهبينخيَّرهأنهعليعن

"المحلى"فيحزموابن2(04)ص(""مسائلهفيالكرمانيحربأخرجه2()

(01/.)328

ومنمنهوالزيادة،خيثمةأبيطريقمن326(/01)""المحلىفيحزمابنأخرجه)3(

يعلىوأبو2(04)ص""مسإئلهفيالكرمانيحربواخرجه.الأخرىالمصادر

""مسندهفيوالبزار-،(4)8/"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومن-6(131)

قصةذكردونمختصرًامرفوعًارويوالحديث.بهعيينةابنعنطرقمن49(4)9

تخريجه.مدوقد،هريرةأبيتخيير

2(.04)ص""مسائلهفي(4)
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معيكونإليُّأنأحبُّ:قال؟طُلِّقتإذاالأمِّمعالصَّبيُّوالصَّبيَّةيكونمتى

فأقلَّ:قلتشديدًا.:قالالتَّخيير؟أترى:لهقلتيُخيَّر.ثمَّ،سنينسبعإلىالأمِّ

.إليُّسبعٌأحبُّوأناخمس!،:بعضهمقالقد:قاليُخيَر؟لاسنينسبعمن

كانفإن،أنثىأوذكرًاالطِّفليكونأنفإمَّا(،1أحمد)الإماممذهبوأمَّا

أحقُّفأمّهالسَّبعدونَلهكانفإندونها،أوسبعٍابنَيكونَأنفإمَّاذكرًا

:رواياتٍثلاثففيهسبعلهكانوإن،تخييرٍغيرمنبحضانته

اختياروهييُخيَّر،أنَّه-مذهبهمنالمشهورةالصَّحيحةوهي-إحداها

اختاروإذا،قُرعلمنوكانبينهما،أُقررعمنهماواحدًايخترلمفإن،أصحابه

أبدًا.وهكذا،إليهنُقِلالآخرفاختارعادثمَّأحدهما

.تخييرٍغيرمنبهأحقُّالأبأنَّ:والثَّانية

السَّبع.قبلكمابه)2(أحقُّالائمُّ:والثَّالثة

،تخييرٍبغيربهاأحقُّفأمُّهاسنينسبعدونَلهاكانفإنأنثىكانإذاوأمَّا

سنين،تسعإلىبهاأحقّ)3(الأبأنَّمذهبهمنفالمشهورسبعًابلغتْوإن

.تخييرٍبغيربهاأحقُّفالابتسعًابلغتفإذا

الأمُّ.تزوَّجتولو،تبلغحتَّىبهاأحقُّالأمَّأنَّ:ثالثةروايةوعنه

بعدها(،وما004)3/"المسائلجامعو"بعدها(،وما11/514)"المغني"انظر:(1)

ضمنمطبوعةالحنبليللزريرانيالموضوعهذافيورسالة(،186)2/"التمامو"

632(.6-18)2/"البهيالمجموع"

تخيير(".غير"مند:فيبعدها)2(

.(11/184)"المغني"وانظر:.النسخخلاف"الأم":المطبوعفي)3(
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وأكثرُعليها،نصَّ،كالغلامالسَّبعبعدتُخيَّرأنَّها:رابعةروايةٌوعنه

.وتحريرهمذهبهتلخيصهذا.المذهبفيوجهًاذلكحكواإنَّماأصحابه

سبعيبلغاأنإلىأنثىأوكانذكرًابالطِّفلأحقُّالأمُّ:الشَّافعيُّوقال

وأمِّه،أبيهبينمنهماكلٌّخُيِّرمثلهماعقْلَيعقلانِوهماسبعًابلغافإذا،سنين

اختار.منمعوكان

اختلفا.ثمَّ.بحالٍتخييرَلا:حنيفةوأبومالكوقال

يأكلَحتَّىوبالغلامِ،تبلغحتَّىبالجاريةأحقُّالائمُّ:حنيفةأبوفقال

سِوىومَن،الأبعنديكونانثمَّ،وحدهويلبس،وحدهولشرب،وحده

.البلوغيعتبرولايستغنيا،حتَّىبهماأحقُّالأبوين

روايةهذه(،1يُثْغِر)حثىأنثىأوكانذكرًابالولدأحقُّالائمُّ:مالكوقال

.بحالٍيُخيَّرولا،يبلغحتَّى:القاسمابنوروى،وهبابن

سنين،ثمانيبلغحتَّىبالابنأحقُّالأمُّ)2(:سعدٍبناللَّيثوقال

ذلك.بعدبهما)3(أحقّالأبثمَّ،تبلغحتَّىوبالبنت

وبالغلامثدياها،تكْعُبَحتَّىبالبنتأولىالامُّ:حيٍّبنالحسنوقال

.سواءٌوالائثىالذَّكرأبويهما،بينذلكبعدفيُخيَّران،يَيْقَعَحتَّى

في!ي!النَّبيِّعنالتَّخييرثبتقد:الجاريةدونالغلامالمخيِّرونَّفيقال

جديد.ثغروينبتثغرهيلقيأي(1)

."لأبا"ز:2()

."بها"ز:د،)3(
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،هريرةوأبيالرَّاشدين(1الخلفاء)عنوثبمَا،هريرةأبيحديثمنالغلام

.منكرٌأنكرهولاالبتَّةَ،الصَّحابةفيمخالفٌلهميُعرَفولا

الصِّغرحالفيقُدِّمتإنَّماالأمَّفإنَّ،الممكنالعدلِغايةُوهذاقالوا:

لغيرتتهيَّالاالَّتيوالمداراةوالرَّضاعوالحملالتَّربيةإلىالولدلحاجة

حدًّاالغلامبلغفإذا؟عليهتُقدَّمفكيف،الأبوينأحدفالأمُّوإلَّاالنِّساء،

)2(.0.
تساوىالنَساء=يُعانيهوماوالوضحالحملعنويستعني،لفسهعنيعرِب

فلا،فيهمتساويانوالأبوان،الأمِّلتقديمالموجِبالسَّببوزال،الأبوان

منوإمَّا،القرعةوهوخارجٍمنإمَّاوالمرجِّح،بمرجِّحٍإلاأحدهمايُقدَّم)3(

حديثجمعهماوقدوهذا،بهذاالسُّنَّةجاءتوقد،اختيارهوهوالولدجهة

قدَّمهماوقدَّمنابالاخر.أحدهماندفحولمجميعًا،فاعتبرناهما،هريرةأبي

إذاإليهايُصارإنَّماالقرعةلأنَّالتَّخييرفقُدِّم،أخَّرهماوأخَّرنا!ي!،النَّبيُّ

هاهنا،فعلناوهكذاسواها،مرجِّحٌيبقَولموجهٍكلِّمنالحقوقتساوت

القرعة،إلىعَدَلْناجميعًااختارهماأويَخْتَرْلمفإنبالاختيار،أحدهماقدَّمنا

وأقطعِهاوأعدلِهاالأحكامأحسنمنلكانالسُّنَّةموافقةفيهيكنلملوفهذا

المتنازعين.بتراضيللنِّزاع

منهماواحدًايختَرْلمإذاأنَّه،والشَّافعيِّأحمدمذهبفيآخروجهوفيه

،باختيارهعنهاينقلهوإنَّم!لها،كانتالحضانةلأنَّ)4(؛فشعةٍبلاالأمِّصدكان

)1(م،ح:"خلفائه".

النسخ.فيوليست،""فيه:زيادةالمطبوعفيبعدها2()

"."يتقدمز:،ص)3(

.صد،فيليست"قرعة"بلا)4(
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.كانماعلىعندهابقييختَرْلمفإذا

القرعةتقديمفيهوالحديث،القرعةعلىالتَّخييرقدَّمتمفقد:قيلفإن

تساويعندشرعيُّللتَّقديمطريقٌالقرعةلأنَّ؛أولىوهذاالتَّخيير،ثمَّأوَّلًا

أَبَيَافإن،بالقرعةأحدهماتقديمفالقياس،الأبوانتساوىوقد،المستحقِّين

أحمدأصحاببالُفما،بهفيُرجَّح،الصَّبيِّاختيارُإلايبقَلمالقرعة

القرعة؟علىالتَّخييرقدَّمواوالشَّافعيِّ

الخلفاءوعملِ،عليهالحديثألفاظلاتِّفاقالتَّخييرقُدِّمإنَّما:قيل

لموبعضهم(،1)الحديثفيذكرهاالرُّواةفبعضالقرعةوأمَّا،بهالرَّاشدين

التَّخييرفقدِّم،وحدههريرةأبيحديثطرقبعضفيكانتوإنَّمايذكرها،

يبقَلمإذللتَّرجيح؛طريقًاالقرعةُتعيَّنتبالتَّخييرالقضاءتعذَّرفإذاعليها،

سواها.

والإمام""سننهفيالنَّساليئُروى:والجاريةللغلامالمخيِّرونقالثمَّ

فيوأم33(هوتنازعأنَّه:سِنانبنرافعحديثمن)2(""مسندهفيأحمد

بينهما،الصَّبيَّةوأقعد،ناحيةًالمرأةوأقعدَ،ناحيةًأقعدَه!ي!النَّبيُّوأنَّابنتها،

إلىفمالنت،اهْدِها"))اللَّهمَّ!:النَّبيئُفقالأمِّها،إلىفمالتادْعُواها،:وقال

فأخذَها.أبيها

المتقدِّمةوالاَثارهريرةأبيحديثلكانالحديثهذايَرِدلمولوقالوا:

)1(د،ص:"حديث".

6(.)صتخريجهتقدم2()

للرواية.موافقوالمتبت."امّ"وأمّ:النسخفي)3(
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هيبل،الحكمفيلهتأثيرَلاذَكَرًاالطِّفلكونلأنَّ؛الأنثىتخييرفيحجَّةً

"من:قولهوفي(،1)أفلسَ"قدرجلٍعندمتاعَهوَجدَ))من!يمّ:قولهفيكالذَّكر

الذُّكورَّيةاشرَاطبعدمأولىالحضانةحديثبل)2(."عبدٍفيلهشِرْكًاأعتق

القصَّة،حكىالصَّحابيُّإنَّماالشَّازع،كلاممنليسالصَّبيِّلفظلأنَّفيه؛

ذكرًا.لكونهتأثيرلاأنَّهتبيَّنالمناطنُقِّحَفإذا،صبيٍّفيكانتوأنَّها

بحديثاستدلالكمأحدهما:،مقامينفيمعكمالكلام:الحنابلةقالت

التَّخيير.أحاديثفيالذُّكورَّيةوصفإلغاؤكم:والثَّاني،رافح

بنيحيىوضعَّف،وغيرهالمنذرابنضعَّفهقدفالحديثالأوَّل،فأمَّا

قولين،علىفيهاختُلففقدوأيضًاجعفر.بنالحميدعبدَوالثَّوريُّسعيدٍ

أنا)3(:الرزاقعبدفقالابنًا.كانأنَّهوزويبنتًا،كانالمخيَّرأنَّأحدهما:

أنَّجدِّهعن،أبيهعن،سلمةبنالحميدعبدعنالبتَّيِّ،عثمانعن،سفيان

الكافر،إلىفتوجَّه،كافرٌوالآخرمسلمٌأحدهما!ي!،النَّبيِّإلىاختصم!أبويه

به.له)4(فقضىالمسلمإلئفتوجَّه"،اهدِه))اللَّهمَّ!ي!:النَّبيُّفقال

أبيحديثمن)2358(ماجهوابن35(،02)داودوأبو85(،6)6أحمدأخرجه(1)

مالةأدرك"من:بلفظ(51)95ومسلم2(204)البخاريعندوهواللَّهُ!صكَتهُ،رَهريرة

."...رجلعندبعينة

اكأيلَّهُعَت!ا.زَعمربناللّهعبدحديثمن(1051)ومسلم)2522(،البخاريأخرجه)2(

235(،2)ماجهابنأيضًاوأخرجه3(،594)النسائيطريقهومن(،1621)6برقم)3(

.(04)صعليهالمؤلفكلاموتقدم

فيح.ليست"له")4(
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أصحُّ.غلامًاكانأنَّهروىمنورواية(:1الجوزيِّ)بنالفرجأبوقال

أنَّفيهفانَّبه،تقولونلافأنتمأنثىكانأنَّهلكمسُلِّمولو)2(قالوا:

به؟تقولونلابماتحتجُّونفكيفكافرًا،والاخرمسلمًاكانأحدهما

فطيمًا،كان)3(الطِّفلأنَّالحديثففيمسلمينكانافلووأيضًاقالوا:

دونلهمنتُخيِّرونلاوأنتم،الخمسدونأنَّهوالظَّاهر،السَّبعدونقطعًاوهذا

.تقديرٍكلِّعلىهذارافعبحديثالاستدلالُيمكنكملاأنَّهفظهر،السَّبع

التَّخييرأحاديثفيالذُّكورية)4(وصفإلغاءوهو،الثَّانيالمقامبقي

وأالذُّكوريةوصففيهايكفيماالأحكاممنأنَّريبَلا:فنقول(،)هوغيره

هذا،وإمَّاهذاإمَّافيهيُعتبربلفيه،يكفيلاماومنهاقطعًا،الأنوثيةوصف

الأفراد،بينالمشتركالإنسانيِّبالنَّوعتعلَّقحكمٍكلِّفيالوصففيُلغى

والميراثكالشَّهادةفيه،تأثيرٌلهكانموضعٍكلِّفيالذُّكوريةوصفويعتبر

وأبالإناثيختصُّموضعٍكلِّفيالأنوثيةوصفويعتبر،النكّاحفيوالولاية

والأنثىالذَّكرالدَّرجة)6(فياستوىإذا،كالحضانةالذُّكور،علىفيهيقدَّمن

الأنثى.قدِّمت

318(.)8/المنير""البدرفيالملقنابنإليهوعزاه(.434)2/المسانيد""جامعفي(1)

تحريف.،"ولم":ح(2)

وستأتي..النسخبقيةفيوليست".السبع"دونز:فيبعدها)3(

""الذكورة:المطبوعوفي.يأتيوفيماهنا"و"الأنوثية""الذكورية:النسخفيكذا(4)

."لأنوثةاو"

ا!خ.خلاف"وغيرها":المطبوعفي5()

."درجة"ز:،صد،(6)
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فيتأثيرٌالذُّكوريةلوصفهلالتَّخيير،شأنمنفيهنحنفيماالنَّظربقي

يُلغىبالقسم!الذيفيُلْحَقلهتأثيرلاأوفيه،يُعتبرالذيبالقسمفيُلْحَقذلك

لأنَّ؛الذّكوريةوصففيهالمُلغىالقسممنجعلهاإلىسبيلَفلافيه؟

منغيراختارإذاولهذا؛ومصلحةٍرأيٍتخييرلا،شهوةٍتخييرهاهناالتَّخيير

الأبعندتكونأنإلىذلكأفضىالبنتخُيِّرتفلو،إليهنُقلأوَّلًااختاره

عكسوذلك،إليهأُجِيبتْالانتقالشاءتكلَّمافإنَّها،أخرىالأمِّوعند،تارةً

الأستار،وراءالخدورولزومالبروز،وعدم،البيوتلزوممنللاناثشُخما

قدمعتبرًاالوصفهذاكانوإذا.ذلكخلافمن)1(تُمكَّنأنبهايليقفلا

.إلغاؤهيمكنلمبالاعتبارالشَّرعلهشهد

ولابحفظها،مُوكَّلًاالأبيبقىلاأنإلىيفضيذلكفإنَّوأيضًا:قالوا

حفظهعلىالنَّاسُيتناوبماأنَّبالعادةعُرِفوقدبينهما،لتنقُّلِهاالأمُّ

بينالقِدْرتَصلُع"لا:السَّائرةالأمثالومن،ضياعٍإلىفهو)2(فيهويتواكلون

)3(.طبَّاخَينِ"

فيهالاَخررغبةيُضعِفأحدهمااختيارشاهد!بأنَّفالعادةوأيضًاقالوا:

يبقَلمالآخرإلىانتقلثمَّأحدهمااختارفإذا،وصيانتهإليهبالإحسان

إليه.والإحسانحفظهفيالرّغبةتامَّأحدهما

تخييرَه.ذلكيَمنعولمالصَّبيِّ،فيموجودٌبعينهفهذا:قلتمفإن

تحريف.،بين"يمكن":ح(1)

بدونها.مفهوموالمعنى.النسخفيوليست.""اَيل:المطبوعفيبعدها2()

هذهفيعليهالمؤلفاعتمدوقد(.174)3/"المسائل"جامعفيالإسلامشيخذكره)3(

بعدها.وماالفقرة
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البنينحبِّعلىمجبولةًالقلوبكونُعارضهلكن،صدقتمقلنا:

وكراهةُالأنوثيةونقصُالرَّغبةنقصُاجتمعفإذا،البناتعلىواختيارِهم

والواقع،تلافيهيَعسُرفسادٍإلىوصارت،الطِّفلةضاعت-الغالبفيالبنات

الواقع.علىالمشروعتنزيل(1)والفقهبهذا،شاهدَّ

إليهيحتاجمافوقَوالصِّيانةالحفظمنتحتاجالبنتأنَّالفرقوسرُّ

للذُّكورمثلهيُشرعلمماوالخَفرالسِّترمنالإناثحقِّفيشُرعولهذاالصَّبيُّ؛

والسُّجودالرُّكوعفينفسهاوجَمْعِأكثر،أوشِبْرًاالذَّيلوإرخاءاللِّباسفي

تتجرَّدولا،الطَّواففيتَرمُلولا،بقراءةٍصوتَها)2(تُرجِّعولا،التَّجافيدون

معكلُّههذاوحدها.تسافرولارأسها،ممشِفولاالمَخِيط،عنالإحرامفي

فيهيقبلالذيالعقلوضعفالصِّغرسنِّفيكانتإذافكيفومعرفتها،كبرها

المقصودعلىيعودممَّاالأبوينبينتردُّدهاأنَّريبَولا)3(؟الانخداع

الأصلحفكان،معيَّنٍمكانٍفيتستقرُّلالأنَّهايَنقُصه؛أوبه،يُخِلُّأو،بالإبطال

وأبومالكالجمهورقالهكما،تخييرٍغيرمنالأبوينأحدعندتُجعَلأنلها

معناهفيهوولا،عليهمنصوصًاليسفتخييرها،وإسحاقوأحمدحنيفة

به.فيُلْحَق

وأيُّهماعندهلمقامهاالأبوينأحدتعيينفيالاجتهادحصلهاهناثمَ

الأمَّ،عيَّنواعنهالرِّوايتينإحدىفيوأحمدحنيفةوأبوفمالكلها،أصلح

يف.تحر،"لقصةاو":ح(1)

النسخ.خلاف"ترفع"ولا:المطبوعفي)2(

اثبتناه.مامثلصفحتينبعدوسيأنيهنا.لةمعنىولا("،"الانخلاع:النسخ)3(
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.الأبعيَّنواأصحابه(1وعامَّة)عنهالمشهورفيوأحمددليلًا،الصَّحيحوهو

المعاشفييتصرَّفالأببأنَّالعادةجرتقد:الأمَّرجَّحمنقال

عندهافالبنتبيتها،فيمقصورم!خِدْرهافيوالائمُّ،النَّاسولقاءوالخروج

غالبفيفإنَّه،الأببخلافدائمًاعليهاوعينُها،شكٍّبلاوأحفظُأصْونُ

لهاأصْوَنُأمِّهاعندفجعلُهاذلك،مظنَّةفيأو)2(البيتعنغائمبٌالأوقات

حفظ.وأ

منهاأكثرأوتَعرِضفإنَّهاالأمِّعندوجودُهايَعرِضمفسدةٍوكلُّ:قالوا

عندتركهاوإنعليها،يأمنلموحدهاالبيتفيتركهاإنفإنَّه،الأبعند

الأجنبيَّة.منلهاوأصونُعليهاأشفقُفالأمُّغيرهاأوامرأته

والقيامالغَزْلمنللنِّساءيصلحماتعلُّمإلىمحتاجةٌفهيوأيضًاقالوا:

أمِّهاإلىأحوجُفهي،الرِّجاللاالنِّساءبهتقومإنَّماوهذا،البيتبمصالح

وأ،المصلحةهذهتعطيلُأبيهاإلىدفعهاوفي،للمرأةيصلُحمالتعلِّمها

ذلكوفي،وبينهالأمِّبينترديدُهاأو،ذلكتُعلِّمهاأجنبيَّةٍامرأةٍإلىإسلامُها

عندتكونأنوالأبوالأمِّالبنتفمصلحة،والخروجالبروزعلىلهاتمرين

.سواهنختارلاالذيهوالقولوهذاأمِّها.

تستويفلاالنِّساء،منالبناتعلىأغْيرُالرِّجال:الأبرجَّحمنقال

،تهواهماعلىابنتَهاتُساعدأمٍّمنوكمأبدًا،الأمِّوغيرةابنتهعلىالرَّجلغيرة

الغيرةداعيوضعفُانخداعها،وسرعةُعقلها،ضعفُذلكعلىوَيحمِلُها

."عامةواختيار":م(1)

"."البنت:المطبوعوفي.النسخفيكذا)2(
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تزويجَه!الشَّارعجعلوغيرهالمعنىولهذا؛الاثبخلافطبعها،في

مالها،علىولاالبتَّةَ،بُضْعهاعلىولايةًلأمِّهايجعلولمأمِّها،دونأبيهاإلى

الحضانةإلىمحتاجةًدامتماأمِّهاعندتكونأنالشَّريعةمحاسنمنفكان

الشَّريعةمحاسنفمنللرِّجالوتَصلُحفيهتُشتهىحدًّابلغتفإذاوالتَّربية،

منلهاوأصونُمصلحتها،علىوأحرصُعليها،أغيرُهومنعندتكونأن

الأمَ.

معولو-الغيرةمنالرِّجالمنوغيرهالأبطبيعةفينرىونحنقالوا:

يَرِيْبُهمامنهارأىإذاومَولِيَّيهوأختهابنتهقتلعلىيحملهما-وفجورهفسقه

ذلك.ضدَّوالانخداعالانحلالمنالنِّساءطبيعةفيونرى،الغيرةلشدَّة

الغالب.عنخرجبماعبرةَولا،النَّوعينعلئالغالبهوفهذاقالوا:

للطِّفل؛وحفظَهصيانتَهنراعيأنبدَّفلاالأبوينأحدقدَّمناإذاأنَّاعلى

كانتأو،وتحصينٍحرزٍموضعفيالأمُّتكنلمإذا:والليثمالكقالولهذا

الرِّوايةفيأحمدالإماموكذلكمنها.البنتأخذفللاث،مرضيَّةٍغيرَ

لذلك،مُهْمِلًاكانفإن.والصِّيانةالحفظعلىقدرتهيعتبرفإنَّه،عنهالمشهورة

بالبنتأحقُّفهي-بخلافهوالأمُّ،دِياثةٍذاأو،مرضيٍّغيرَأو،عنهعاجزًاأو

بهحصلتإذانفَدِّمهفإنَّمابنفسهأوقرعةٍأوبتخييرٍقدَّمناهفمن،ريبٍبلا

ولا،عليهقُدِّمتمنهوأغْتز)1(الأبمنأصْوَنَالائمُّكانتولوالولد،مصلحة

يُؤثرالعقلضعيففانَّه،الحالهذهفيالصَّبيِّاختيارولاقرعةٍإلىالتفاتَ

،اختيارهإلىيُلتفَتلمذلكعلىيساعدهمناختارفإذاواللَّعب،البطالة

."أغيرأو":ز،ص،د(1)
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قد!شًي!والنَّبيُّهذا.غيرالشَّريعةتحتملولاوخير،لهأنفعهومنعندوكان

فيبينهموفَرِّقوا،لعشرٍتَرْكِهاعلىواضرِبوهم،لسبعٍبالصَّلاة"مُرُوهم:قال

أَنفسُ!وَأَ!ؤنَارًاقُوَاْءَامَؤاألَّذِيئَيائهُا):يقولتعالىواللّّه(.1)"المضاجع

وأدِّبوهمعلِّموهم:2()الحسنقال6،،:]التحريم!وَآطجَارَةُألنَّاسُوَفودُهَا

يُوثلروالصَّبيُّ،القرآنوتُعلِّمه،المكتبفيتتركهالأمُّكانتفإذا.وفقِّهوهم

ولاتخييرَفلا،بهأحقُّفأمُّه)3(،ذلكمنيُمكِّنهوأبوه،أقرانهومعاشرةَاللَّعب

الصَّبيِّفيورسولهاللّّهبأمرالأبوينأحدأخلَّومتى،العكسوكذلك،قرعةَ

به.وأولىأحقُّفهو،لهمُراعٍوالاَخر،وعطَّله

،الحكَّامبعضعندصبيًّاأبوانتنازع:يقولرَحَمَهُاللَّهُشيخناوسمعت

فسأله،أباهيختارشيءٍلأيِّسَلْه:أمُّهلهفقالت،أباهفاختاربينهما،فخيَّره

ألعبُيتركنيوأبي،الفقيهويضربني،الكُتَّابإلىيومٍكلَّتبعثنيأمِّي:فقال

به.أحقُّأنتِ:وقال،للأمِّبهفقضىالصِّبيان،مع

أوجبةالذيوأَمْرَهالصَّبيِّتعليمَالأبوينأحدتركوإذاشيخنا)4(:قال

ولايتهفيبالواجبيقُمْلممنكلُّبل،عليهلهولايةَولا،عاصٍفهو،عليهاللّّه

نأوإمَّا،الواجبيفعلمنويُقامالولايةعنيدهيُرفَعأنإمَّابل،لهولايةفلا

أبيةعنشعيببنعمروحديثمن(94،694)5داودوأبو)9668(أحمدأخرجه(1)

حسن.!رإسناده،جدهعن

""المستدركفيوالحاكم(301)23/"تفسيره"فيالطبريوروى.أجدهلم2()

.بنحوهعليعن(494)2/

المعنى.يفسدتحريف،"فانه":المطبوعفي)3(

.(124)3/"المسائلجامع"(4)
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بحسبورسولهادلّهطاعةالمقصودإذ؛بالواجبمعهيقوممنإليهيُضمَّ

.لإمكانا

يحصلالذيالميراثجنسمنالحقُّهذاوليسشيخنا)1(:قال

منهذابلصالحًا،أوفاسقًاالوارثكانسواءٌوالولاء،والننكّاحبالرَّحم

وفعلهبه،والعلم،الواجبعلىالقدرةمنفيهابدَّلاالَّتيالولايةجنس

.الإمكانبحسب

بها،تقومولاابنتهمصلحةَتُراعيلاامرأةًتزوَّجالابأنَّقُدِّرفلو:قال

قطعًا.للأمِّهنافالحضانة،الضَّرَّةتلكمنبمصلحتهاأقومُو%مُّها

أحدِتقديمفيعامٌّنصٌّعنهليسالشَّارعأنَّيُعلمأنينبغيوممَّا:قال

أنَّهعلىمتَّفقونوالعلماءمطلقًا،الأبوينبينالولدتخييرِولامطلقًا،الأبوين

العادلالبرِّعلىوالتَّفريطالعدوانذويُقدَّملابلمطلقًا،أحدهمايتعيَّنلا

أعلم.وادلّّه،المحسن

الدَّليلبيانأحدهما:،مقامينفيمعكمالكلام:والمالكيَّةالحنفيَّةقالت

الَّتيالأحاديثفيالدَّلالةعدمبيان:والثَّانيالتَّخيير،بطلانعلىالدَّالِّ

التَّخيير.علىبهااستدللتم

يخيِّره.ولم،"بهأحقُّ))أنتِ:ع!ياّلهقولهعليهفيدلُّ:الأوَّلفأمَّا

تقييدَلامطلقةٌالتَّخيير)2(أحاديثمنرويتمفما:الثَّانيالمقاموأمَّا

فوقها،فمابالسَّبعالتَّخييرقيَّدتمبلإطلاقها،علىبهاتقولونلاوأنتمفيها،

متصل.والكلام.نفسهالمصدر(1)

.ممنساقطة"أحاديثمن"2()
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صارإذا)1(:نقولونحن.ذلكعلىيدلُّماالأحاديثمنشيءٍفيوليس

وذلك،قولهاعتُبِرإذااختيارهيُعتبروإنَّما،أبويهبينخيِّرمعتبراختيارٌللغلام

بل،بالبلوغتقييدنامنأولىبالسَّبعالتَّخييروقتَتقييدكموليس،البلوغبعد

منسَقاني"وقدقولها:عليهويدل.قولهيُعتَبرحيمئذٍلأنَّهجانبنا؛منالتَّرجيح

عادةًمنهيتأتَّىلاالبالغوغير)2(،المدينةمنأميالٍعلىوهي"،عِنَبةأبيبئر

الحديثفيليسأنَّهسلَّمناالبئر.منويستقيالمسافةهذهمنالماءيحملأن

عنوليس،عينٍواقعةُوالواقعة،ينفيهمافيهفليس،البلوغعلىيدلُّما

سلَّمنا.إليهالمصيريجبحتَّىالبلوغدونهومنتخييرفيعامّنصّالشَّارع

قلتم؟كمابسبحٍالتَّقييدَيقتضيمافيهأينفمن،البلوغينفيمافطِأنَّ

الاحتجاجُلكميتأتَّىلابالتَّخيير:قالومنوالحنابلةالشَّافعيَّةقالت

منمنكمفإنَّ،الوجوهمنبوجهٍ"تنكحيلممابةأحقُّ))أنتِ!يوّ:بقوله

بغيربهأحقُّفالأب،بنفسهوشرب،بنفسهوأكل،بنفسهاستغنىإذا:يقول

به.أحقّفالأبأَثْغَر)3(إذا:يقولمنومنكم،تخييرٍ

قبلتنكحأنبينيُفرِّقولم،تنكحلممابهلهاحكمقد!ي!فالنَّبي:فنقول

يكونفالجوابوحيمئذ4ٍ(،بعدها)أوعندهيكونالذيالسِّنَّالصَّبيِّبلوغ

منازعوكمبهأجاببهأجبتمفما،سواءٍعلىفيهونحن،وبينكمبيننامشتركًا

خصَّصوا.خصَّصتموإنقيَّدوا،قيَّدتموإنأضمروا،أضمرتمفإنسواء،

.دفيليست""نقول(1)

ميل".مقدارالمدينةوبين"بينها03(:1/1)"البلدان"معجمفي2()

تصحيف.تغير"،"إذا:،حم)3(

.عندها"أو"د:(4)
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أمرين:اقتضىالحديث:فنقولهذاتبيَّنوإذا

الننكّاح.بعدالولدفيلهاحقَّلاأنَّهاأحدهما:

نأإحداهما:،حالتانلهبهأحقَّوكونها،تنكحلممابهأحقُّأنَّها:والثَّاني

يبلغأن:الثَّاني.تخييرٍغيرمنمطلقًابهأحقُّفهييميِّز،لمصغيرًاالولديكون

،بشرطٍمشروطةالاولويَّةهذهولكنَّأيضًا،بهأحقُّفهيالتَّمييز،سنَّ

وحينئذٍ،الشَّرطتقريرعلىاعتمادًاإطلاقهصدقبشرطٍعُلِّقإذاوالحكم

الدَّالَّةبالادلَّةللمطلقتقييدٌأنَّههذاوغايةلها،اختيارهبشرطبهأحقُّفهي

ذلكلاستلزمَ)1(-البتَّةَبممكنٍوليس-إطلاقهعلىحُمِلولوالتخيير.على

التَّخيير.أحاديثإبطالَ

حرَّةًوكانتمقيمةًكانتإذابهأحقُّبأنَّهاقيَّدتموهقدكنتمفاذاوأيضًا

البتَّةَ=الأحاديثفيمنهالشيءٍذِكْرَلاالَّتيالقيودمنذلكوغيرورشيدةً

أولى.الصَّحابةعليهواتَّفقالسُّنَّةعليهدلَّتالذيبالاختيارفتقييده

لخمسةيصحُّفلا،البلوغبعدماعلىالتَّخييرأحاديثَحملُكموأمَّا

:أوجهٍ

لممنالغلاموحقيقة،أبويهبينغلامًاخيَّرأنَّهالحديثلفظأنَّأحدها:

ولامُوجِ!بغيرمجازهإلىحقيقتهعنلهإخراحٌالبالغعلىفحملُه،يبلغ

.صارفةٍقرينةٍ

سنةًأربعينابنُيُخيَّرأنيصحُّفكيف،عليهحضانةَلاالبالغأنَّ:الثَّاني

علية.الحديثحملُيجوزفلا،وعادةًشرعًاالممتنعمنهذا؟أبويهبين

)1(د،ز:"يستلزم".
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بالغٍكبيرٍرجلٍفيتنازعواأنَّهمالسَّامعينمنأحدٌيفهملمأنَّه:الثَّالث

فُرِضولو،البتَّةَأحدٍفهمُهذاإلىيَسبِقولا،أبويهبينخُيِّروأنَّه،عاقلٍ

بنفسه.والانفراد،الأبوين:أشياءثلاثةبينلكانتخييره

فيالأبوانيتنازعأنالشَّرعولاالعرفولاالعادةفييُعقَللاأنَّه:الرَّابع

أبويه.بينحالُههذهمنتخييرُالشَّرعفييُعقَللاكما،عاقلٍبالغٍكبيرٍرجلٍ

ذكره،يبلغلمصغيرًاكانالولدأنَّالحديثألفاظبعضفيأنَّ:الخامس

يبلغ،لمصغيرٌلهاابنٌفجاء:وفيهسِنان،بنرافعحديثوهوالنَّسانيُّ)1(،

خيَّره.ثمَّهاهنإ،والأمَّهاهناالأبَ!والنَّبيُّفأجلس

بمطالبتِكم:فجوابه،المدينةمنأميالٍعلىعِنَبةَأبيبئرإنَّ:قولكموأمَّا

بعيدًاكانالمرأةهذهمسكنَبأنَّوثانيًا:،ذكرهومنالحديثهذابصحَّةأوَّلًا

البئرمنيستقيأنيُمكِنُهلاسنينالعشرنحولهمنبأنَّوثالثًا:البئر،من

يستقيالبواديوأهلالعربفإنَّ،إليهسبيلَلاممَّاهذاوكلُّ،عادةًالمذكورة

ذلك.منأبعدُهياَبارٍمنالصِّغارأولادهم

أمرٌهوولاذلك،يقتضيلاالحديثأنَّريبفلا،بالسَّبعلهتقييدناوأمَّا

قولين:للمخيِّرينفإنَّعليه،مجمعٌ

فيحربعنهذكره،راهويهبنإسحاقحكاه،لخمسٍيُخيَّرأنَّهأحدهما:

سماعفيهايصجُّالَّتيالسِّنُّهيالخمسبأنَّلهؤلاءويُحتَجُّ)2(.""مسائله

)5934(.برقم)1(

024(.)ص)2(
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النَّبيِّعنعَقَلتُلبيد)1(:بنمحمودقالوقدفيها،يَعقِلأنويمكنالصَّبيِّ،

)2(.سنينخمسِابنُوأنافيَّفيمَجَّهامَجَّةً!ي!

،وإسحاقوأحمدالشَّافعيِّقولوهو،لسبعٍيُخيَّرإنَّماإنَّه:الثَّانيوالقول

فيلهضابطَولا،والفهمالتَّمييزيستدعيالتَّخييربأنَّالقوللهذاوُيحتجَ

جعلهاولهذاالتَّمييز؛سنِّأوَّلفإنَّهاالسَّبع،وهيبمَظِنَّتهفضُبِط،الأطفال

بالصِّلاة.فيه)3(يؤمرالذيللوقتحدًّا!ي!النَّبيُّ

يمتنعولكن،كذلكهيفنعم،أعيانٍوقائعُالأحاديثإنَّ:وقولكم

وفي،""غلاملفظبعضهاوفي.تقدَّمكماالبالغينالرِّجالتخييرعلىحملُها

التَّوفيق.وبادلّّه،"يبلغلم"صغيربعضها

رسولوحُكْمفيها،وجعفروزيدعليواختصام،حمزةبنتقصَّةوأمَّا

القضاء،عمرةمنفراغهمعقيبَكانتالحكومةهذهفإنَّلجعفر،بها!ي!اللّّه

عليُّفأخذ،عمّياعمّيا:تناديحمزةابنةُتبِعتْهممكَّةمنخرجوالمَّافانَّهم

وفي.التخريجمصادرفيكما"الربيعبن"محمود:والصواب،النسخفيكذا(1)

وانهلبيد،بنمحمودهوالربيعبنمحمودأنخزيمةابنذكر68(:/01)""الإصابة

أشهليلبيدبنومحمودولاسيمابُعا،وفية.لجدّهنُسِبلبيد،بنالربيعبنمحمود

خزرجي.الربيعبنومحمود،الأوسمن

:زيادةدونمسلمعندولكنه33(،رقم1/564)ومسلم)77(،البخاريأخرجه2()

".سنينخمسابن"وأنا

النسخ.فيوليست"."الصبي:المطبوعفيبعدها)3(
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ترجيحًا،الثَّلاثةمنواحدٍكلُّوذكروزيد،وجعفرهوفيهاتنازعثمَّبيدها،

،حمزةوبينبينه!ي!اللّّهرسولعقدهاالَّتيللمؤاخاةأخيهابنةأنَّهازيدفذكر

خالتهاوكون،القرابة:مرجِّحينجعفروذكر،عمِّهابنةَكونَهاعليٌّوذكر

المرجِّحيندونجعفرمرجِّحَ!يطالنَّبيُّفاعتبرخالتها،عندفتكون،عنده

منإليهأحبُّهوبماقلبهوطيَّبمنهمواحدٍكلَّوجَتز،لهفحكمالاَخرين،

البنت.أخذ

وصئَيكانزيدولكن،للحضانةبمقتضٍفليسالمؤاخاةمرجِّحفأمَّا

لذلك.بهاأحقُّأنَّهزيدفظنَّالتَّوارث،بهيثبتحيمئذٍالإخاءوكان،حمزة

الحضانة؟بهايستحقُّفهل،العمِّبنوَّةوهيهاهناالقرابةمرجِّحوأمَّا

قولين:على

وأحمدمالكوقول،الشَّافعيِّمنصوصوهوبهايستحقُّ:أحدهما

يُقدَّمكماالأجانبعلىفقُدِّم(،1)بالقرابةولايةوله،عصبةلأنَّهوغيرهم

ينكرلم!لمجيوّاللّهورسول،الموتوولايةالنكّاحوولايةالميراثفيعليهم

لأنكرذلكلهمايكنلمولوحضانتَها)2(،ادِّعاءهماوعليجعفرعلى

.باطلٍعلىلقرُّلاوهولهما،ليسمادعوىفإنَّها،الباطلةالدَّعوىعليهما

والأجداد،الآباءسوىالرِّجالمنلأحدٍحضانةَلاأنَّه:الثَّانيوالقول

وللدَّليل.لنصِّهمخالفٌوهوالشَّافعيِّ،أصحاببعضقولوهذا

ابنوكان،أنثىالطِّفلكانإذا-الصَّوابوهو-الجمهورقولفعلى

.حفيليست""بالقرابة(1)

."حضانتهما":صد،2()
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وإنالسَّبعَ،جاوزتِوإنحضانتهالهكان=نحوهأوبرضاعٍلهامَحْرمًاالعمِّ

حضانتُها،لهيبقىفلاسبعًا،تبلغحتَّىصغيرةًحضانتهافلهمَحْرمًايكنلم

لا(:1)""محرَّرهفيالبركاتأبووقال.ثقةٍامرأةأومَحْرمه!إلىتُسلَّمبل

.نحوهأوبرضاعٍمحرمًايكنلممالهحضانة

للخالةوقعهلالقصَّةهذهفي!ي!النَّبيِّمنبالحضإنةفالحكم:قيلفإن

لجعفر؟أو

الحديثألفاظاختلافمنشؤهما،قولينعلىفيهاختُلِفممَّاهذا:قيل

ع!يهالنَّبيئُبهافقضىالبراء:حديثمن(")2(البخاريِّ"صحيحففيذلك،في

لخالتها.

عليعن(،)ْأبيهعنعُجَير،بن)4(نافعحديثمنداود)3(أبيوعند

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.)2/012(

.(5ص)موتقد(9962)برقم

فيحزمابنطريقهومن198(،)""مسندهفيالبزاروأخرجه)2278(.برقم

محمدبنالعزيزعبدعنعمروبنالملكعبدطريقمن326(0/1)""المحلى

"التاريخفيالبخاريوأخرجه،بهنافععنإبراهيمبنمحمدعنالهادبنيزيدعن

طريقهومن232(،)3/والحاكم،مختصرًاالاويسيطريقمن2(1/94)الكبير"

بنالعزيزعبدعنحمزةبنإبراهيمطريقمن(01)8/"الكبرى"السننفيالبيهقي

الوجههذاالبيهقيوصحح.بهعجيربننافعبنمحمدعنالهادبنيزيدعنمحمد

صححهوقدبها،يتقوىشواهدوللحديث،مجهولنافعبنومحمد،إخراجهعقب

.(47)7/"الأمداود-أبي-"صحيحفيالألباني

تحريف.("،"رافع:المطبوعفي

خطأ.جده"،"عنز:فيبعدها
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"نَّماخالتها،تكونَّسعلجعفربها(1فأَقْضِي)الجارية"وأمَّا:القصَّةهذهفي

بها"قضى:وقال،ليلىأبيبنالرَّحمنعبدطريقمن)2(ساقهثمَّ.أمّ"الخالة

،إسحاقأبيعن،إسرائيلطريقمن)3(ساقهثمَّ."عندهخالتهالأنَّلجعفر؛

لخالتها،!ي!النَّبيُّبهافقضى:وقاليَرِيم)4(،بنوهُبَيرةهانئبنهانئعن

".الأمِّبمنزلة"الخالةُ:وقال

فليسلجعفركانإنالقضاءفانَّوهذا،هذاالفقهاءمنكثيرواستشكل

مزوَّجة،فهيللخالةكانوإنمنها،القرابةفيسواءٌوعليوهولها،محرمًا

طعنحزمٍابنعلىهذاضادتىولمَّاحضانتها.سقطتتزوَّجتإذاوالحاضنة

إسرائيل،روايةفمنالبخاريِّحديثأمَّا(:)هوقالطرقها،بجميعالقصَّةفي

أبيابنحديثوأمَّا.فمجهولانوهُبيرةهانئحديثوأمَّاضعيف!.وهو

ليسالجهنيسالمبنمسلمهوعنهالرَّاويفروةوأبوفمرسل،ليلى

فيحجَّةولا،مجهولانوأبوهفهوعُجَيربننافعحديثوأمَّا.بالمعروف

والمالكيينالحنفيينعلىحجَّةوجهٍبكلِّالخبرهذاأنَّإلاقإل)6(:.مجهولٍ

،قريشٍفيشابٍّأجملوهوبجعفر،مزوَّجةًكانتخالتهالأنَّوالشافعيين؛

للرواية.موافقممنوالمثبت."فقضى"ز:ص،د،(1)

)9227(.برقم)2(

228(.0)برقم)3(

تحريف."،مريم":م4()

326(./01)""المحلىفي)5(

قبلة.بمامتصلوالكلام،نفسهالمصدرفي)6(
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لجعفربهاقضاءهننكرلاونحن:قال.حمزةبنتمن)1(محرمٍذاهووليس

لها.أحفظُذلكلأنَّخالتها؛أجلمن

علىالنَّاساتفقماتضعيفعلىوإقدامِها!هدنَ!صتهوُّرهمنوهذا:قلت

والسُّننالصِّحاحفيشهرتهاالقصَّةهذهفإنَّوحدَه،فخالفهمصحَّتة،

صاحباعليهااتَّفقوقدفكيفإسنادها،عنتُغنِيوالتَّواريخوالسِّيروالمساند

البتَّةَ.فيهاالطَّعنُقبلةأحدٍعنيُحفظولمالصَّحيح،

المدينيِّبنعليِّتضعيفُذلكفيغرَّهفالَّذيضعيف!،إسرائيل:وقوله

قالوثبَّتوه)2(.ووثَّقوه،بهواحتجُّوا،الحديثأهلسائرذلكأبىولكن،له

أبيأصحابأتقنمنهو:حاتمأبووقال،حفظةمنوتعجَّب،ثقةأحمد:

يحفظوكان،إسحاقأبيعنالحديثهذاروىقدسيَّماولا،إسحاق

به.محتجِّينكلُّهمالجماعةلهوروى،القرآنمنالسُّورةيحفظكماحديثه

معروفان،عندهمجهولانفنعم،مجهولانوهُبيرةَهانئًاإنَّ:قولهوأمَّا

بهليسهانئبنهانئ:النَّسافيُفقالالحفَّاظ،ووثَّقهماالسُّنن،أهلعند

وثِّق)3(.وقدالأربعةالسُّننأهللهروىوهبيرة،بأسٌ

بنمسلمعنهالرَّاويفروةوأبو،مرسلليلىأبيابنحديث:قولهوأمَّا

بنالرَّحمنعبدفإنَّ؛باطلانفالتَّعليلان،بإلمعروفليسالجهني)4(مسلم

.("رحمذا":د،ح(1)

2(.1/80)"الاعتدالو"ميزان26(1/1)"التهذيب"تهذيبانظر:2()

.(11/22)"التهذيب":انظر)3(

وسيأتي.،سبقكما"سالمبنمسلم"والصواب،والمطبوعالنسخفيكذا(4)
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محمدأباغرَّوالَّذيومعاذ.عمروعن،حديثٍغيرَعليعنروىليلىأبي

عن،فروةأبيعنسفيانَّ،ثنا،عيسىبنمحمدحدَّثنا:قال(1داود)أباأنَّ

لمالرحمنعبدأنَّمحمدأبووظنَّالخبر.بهذاليلىأبيبنالرَّحمنعبد

ليلىأبيابنفإنَّ،وهمهمنوذلك،بالإرسالفرماه،الرِّوايةفيعليًّايذكر

علىوأحال،الاحتجاجمكانذِكرَداودأبوفاختصرعلي،عنالقصَّةروى

قدالقصَّةوهذه.عليعنليلىأبيبنالرَّحمنعبدبروايةالمشهورالعلم

يَرِيم)2(،بنوهُبيرة،هانيبنهانئ:أصحابهمنهوسمعها،عليرواها

داودأبوفذكر)4(،ليلىأبيبنالرَّحمنوعبديزيد)3(،عبدبنوعُجَير

ليلىأبيابنحديثإلىوأشازبتمامها،لهالسياقهمالأوَّلينالثَّلاثةأحاديث

.الإرسالفبطل،إليهمنهالسَّندوذكر،يُيمَّهلملائه

)5(عليٍّمسندفيالحديثهذاروىالإسماعيليُّقدبكرٍأبارأيتثمَّ

سعيدبنعثمانثنا،خلفٍبنالهيثمأخبرنا:فقالبالاتِّصال،فيهمصرِّحًا

بنالرَّحمنعبدعن،فروةأبيعن،سفيانثنا،عديٍّبنيوسفثنا،المقرئ

الحديث.وذكروزيد،وجعفرهواختصمأنَّهعليعن،ليلىأبي

عيينةبنسفيانعرفهفقد،بالمعروفليسفروةأباإنَّ:قولهوأمَّا

)9227(.برقم)1(

77(.0)أحمد"مسندو"0228(،)داود"أبيسنن"فيعنهما2()

98(.1)البزار("مسندو")2278(،داود"أبيسنن")3(

29(.)8/"الاَثارمشكلشرحو")9227(،داود"أبيسنن"4()

بنيحيىشيخهطريقمن29()8/الاثار"مشكلشرج"فيالطحاويوأخرجه)5(

به.عديبنيوسفحدثنا:قالعثمان
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الصَّحيحين)1(.فيلهوخرَّجا،وغيره

وليساحالهما،يُعرَفولا،فنعم،بالجهالةوأباهعُجَيربننافعرميهوأمَّا

عنه:ثقتينلرواية؛أبيهمنأشهرَنافعكانوإن)2(،العلمبنقلالمشهورينمن

علىالاعتمادفليس،عليبناللّهوعبدالتَّيمي)3(،إبراهيمبنمحمَّد

الحديث.صحَّةفثبتَ.التَّوفيقوباددّهروايتهما،

لا:التَّوفيقوبادلّّهفنقول،استشكلهمناستشكالعنالجوابوأمَّا

لهايكنلمإذاالعمِّابنةفإنَّ،للخالةأولجعفرالقضاءسوا!كان،إشكال

وهو،ذلكيتعيَّنبل،بيتهفيامرأتهمعتُجعَلأنجازعمِّهاابنِسوىقرابةٌ

والصِّيانة،والعفَّةالدِّيانةفيمبرِّزًاالعمِّابنُكانإنسيَّمالاالاجنبيِّ،منأولى

.ريبٍبلاالأجانبمنأولىالحالهذهفيفإنَّه

كانحمزةلانَّلها؛مَحْرمًاوكانعمِّها،ابنكانع!ي!فالنَّبيُّ:قيلفان

هو؟أخذهافهلَّاالرَّضاعة،منأخاه

الوحي،وتبليغ،الرِّسالةبأعباءشاغلِشُغلٍفيكانع!ي!اللّهرسول:قيل

لدفعهاأخذهافلو،للحضانةفراغَهعن=الدّهأعداءوجهاد،ادلّّهإلىوالدَّعوة

وأقربُ.رَحِمًابهاأمسُّفخالتها،نسائهبعض)4(إلى

فان،ليالٍتسعبعدإلاالنَّوبةُتَجيئُهاتكنلمنسائهمنالمرأةفانَّوأيضًا

.(01/013،131)("التهذيب"تهذيب:انظر(1)

.(7621/،01/804)"التهذيب"تهذيب:انظر2()

خطأ."،"التميمي:المطبوعفي)3(

"."لبعضز:،صد،(4)
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وظهورهابروزهامنفيهوكانعليها،مشقَّةًكاندارحيثمعهالصَّبيَّةدارت

وهيالحضانةلهاكإنتإحداهنَّبيتفيجلستوإن،يخفىلاماوقتٍكلَّ

أجنبيَّة.

يدلُّوعليه،الصَّحيحوهو-للخالةكانوإنلجعفر.القضاءكانإنهذا

:لوجوهٍ؛إشكالفلا-الصَّريحالصَّحيحالحديث

إحدىهوكما،البنتحضانةيُسقِطلاالحاضنةنكاجأنَّأحدها:

تقدَّموقد،الحديثهذاوحجته.العلمإءقوليوأحدأحمد،عنالرِّوايتين

والأنثى.الذَّكربينالفرقسرُّ

عمِّها.ابنوجعفرحضانتها،يُسقِطلاالطِّفلمنقريبًانكاحهاأنَّ:الثَّاني

حجرهفيعندهالطِّفلكونَوآثرَبالحضانةرضيإذاالزَّوجأنَّ:الثَّالث

سقوطأنَّوهو،أصلمبنيُّعلىوهو،الصَّحيحهوهذا.الحضانةتسقطلم

الاستمتاععليه1()ينتقصفإنَّه،الزَّوجلحقِّمراعام!هوبالنكّاحالحضانة

ولا،المرأةمععيشُهعليهويتنكَّد،غيرهولدَلحضانتهاالمرأةمنالمطلوب

منيمنعهاأنللزَّوجولهذا؛والرَّحمةالمودَّةخلافُبينهمايحصلأنيُؤمَن

الزَّوجُآثرَفإذا.الطِّفلمصلحةفتضيعالزَّوج،بحقوقهياشتغالهامعهذا

الحضانة،سقطتلأجلهاالَّتيالمفسدةزالت،عليهوحَرَصَوطلبه،ذلك

.أثرهعليهفتَرتَّب،قائمٌوالمقتضي

حقّهيوإنَّما،دلّّهحقًّاليستبالنكّاحالحضانةسقوطأنَّيُوضِّحه

كلِّعلىالإشكالفزالجاز.الحقُّلهمنرضيفإذا،وأقاربِهوللطِّفلللزَّوج

"يتنغّص".:المطبوعوفي.النسخفيكذا(1)
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الأحكامأحسنمن!ي!اللّهرسولمنالحكمهذاأنَّوظهر،تقديرٍ

وباللّّه،والعدلوالرَّحمةوالحكمةللمصلحةموافقةًوأشدِّهاوأوضحها،

التَّوفيق.

للفقهاء:الحديثفيمدارِكَ()1ثلاثةفهذه

البصريُّ،الحسنقالهكماحضانتها،يُسقِطلاالحاضنةنكاحأنَّأحدها:

حزم)2(.ابنمحمدأبيمذهبوهو،حمزةبنيحيىبهوقضى

كما،الابنحضانةويُسقِط،البنتحضانةيُسقِطلانكاحهاأنَّ:والثَّاني

روايتيه.إحدىفيأحمدقاله

ونكاحهاحضانتها،يُسقِطلاالطِّفللقريبنكاحهاأنَّ:والثَّالث

أحمد.مذهبمنالمشهورهوكمايُسقِطها،للأجنبيِّ

كانتإنالحاضنةأنَّوهو،الطَّبريِّجريرٍبنلمحمَّدرابعٌمدركوفيه

غيرهاأوخالةًكانتوإن،بالتَّزويجحضانتهاسفَطتالأبلهاوالمنازعأمًّا

أمًّاكانتإنوكذلك،بالتَّزويجحضانتهاتسقطلمالحضانةنساءمن

حضانتها.تسقطلمالطِّفلأقاربمنالأبغيرلها)3(والمنازع

ذكربعد)4(الآثار""تهذيبفيقالفيه،وعليهلهوماكلامهنذكرونحن

والطِّفلالصَّغيرةالصَّبيَّةقيِّمأنَّعلىالواضحةالدَّلالةفيه:حمزةابنةحديث

)1(ص،ز:"ثلاث(".

"المحلى")01/325(.في)2(

د.فيليست"لها")3(

منة.المطبوعةالأجزاءفيالنصهذاأجدلم)4(
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منبحضانتهماأحقُّالنِّساءمنأمَّهاتهماقِبَلِمنقرابتهمامنكانمنالصَّغير

هماالذيالأبغيرأزواجٍذواتِوكُنَّكانتوإن،الابقبلمنعصباتهما

وقد،الحضانةفيلخالتهاحمزةبابنةقضى!نفِّاللّهرسولأنَّوذلك.منه

ادلّّهرسولكانالذيأبيهاوأخوومولاهاوجعفرعليعمِّهاابنافيهاتنازع

مقتلبعدوذلكأبيها)1(،غيرزوجلهايومئذٍوخالتها،وبينهبشِهآخىءلمجو

الصَّغيرلعصبةحقَّلا:قالمنقولصحَّةبذلكمعلومًاوكان،حمزة

منقرابتهمابلالاختيار،حدَّيبلغلمماحضانتهفيالأبقِبَلِمنوالصَّغيرة

.أزواجٍذواتِكنَّوإن،أحقُّأمِّهماقِبَلِمنالنِّساء

أمَّأنَّمنوصفتَماعلىعندكذلكفيالأمركانفإن:قائلقالفإن

بحضانتهما،أحقُّأمَّهاتهماقبلمنالنِّساءمنوقرابتهماوالصَّغيرةالصَّغير

همالذينالرِّجالمنالأبقبلمنقرابتهمامنأزواجٍذواتِكنَّوإن

والأبعد،الأدنىوالدهمامعكذلكالزَّوجذاتالأمُّكانتفهلَّاعصبتهما،

؟الفرقفماوإلَّاأبيهما؟غيرزوجلهاكانوإنبهماأحقَّالخالةكانتكما

المستفيضبالنَّقلالحجَّةلقياموذلك،واضعبينهماالفرق:قيل

منبانتكانتإذاالأطفالبحضانةأحقُّالأمَّأنَّ:!ي!النَّبيِّعنوراثةً)2(

الاعتراضيجوزمنذلكفييخالفولم،غيرهزوجًاتنكعلمماوالدهما،

نظر،إسنادهفيكانوإن،خبرٌذلكفيرُوِيوقد.نعلمهفيماالحجَّةعلىبه

السَّند.واهيَكانوإن،صحَّتهعلىدالّأمرَهوصفتُالذيالنَّفَلفإنَّ

.الصوابعلىوسيأتي.خطأأمها"،"غير:النسخفي(1)

"."روايتة:المطبوعوفي.النسخفيكذا2()
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لممابهأحقُّ"أنتِ:جدِّهعنأبيةعنشعيبٍبنعمروحديثساقثمَّ

عنه)1(.الصبَّاحبنالمثنّىطريقمنتَنْكِحي("

الذيع!يرِوّالنَّبيِّعنالخبرفصحَّة،أبيهعصبةُفيهنازعهاإذاوأمَّا:قالثمَّ

عمِّهابنيمنبهاأحقَّ-الصَّبيَّةأبيغيرِالزَّوج-ذاتَالخالةجعلأنَّهذكرنا

غيرُزوجلهاكانوإنمنهمأولىتكونبأنأحقَّالأمُّفكإنتعصبتها،وهم

كانوإذاالأمِّ،منلقرابتهامنهمأولىالخالةجعلإنَّماع!يوّالنَّبيئَلأنَّأبيها؛

منإحداهماأصلُالمسألتينفيقلناهالذيالقولأنَّتبيَّنوصفناكالَّذيذلك

كانوإذا.العدولالآحادنقلجهةمنوالأخرى،المستفيضالنَّقلجهة

يجوزإنَّماالقياسإذ،الأخرىحكمإلىإحداهماحكمردُّجائزٍفغيركذلك

خبرٌأواللّهكتابمننصّفيهمافأمَّا،الأحكاممنفيهنصَّلافيمااستعمإله

.للقياسفيهحظَّ)2(فلا!اللّهرسولعن

نكحتْإذاالحضانةمنالائمِّحقَّأبطلتَإنَّماأنَّكزعمتَ:قائلٌقالفإن

المستفيض،بالنَّقلمنهابحضانتهاأولىالأبوجعلتَالطِّفل،أبيغيرَزوجًا

:يقولكانالبصريَّالحسنأنَّعلمتَوقد؟قلتكماذلكيكونفكيف

.حمزةبنيحتىبذلكوقضى،تزوَّجتوإنبولدهاأحقُّالمرأة

ليسعندناالدِّينفيالحجَّةبهتلزمالذيالمستفيضالنَّقلإنَّ:قيل

علماءمنوعملًاقولًاينقلهأنصفتهولكنَّمخالف!،لهيكونلاأنصفته

والدارقطني(،)69125الرزاقعبدالصباحبنالمثنىطريقمناخرجه(1)

/4(468).

حض".":النسخجميعفي)2(
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منذلكصفتُهمَننقلوقدوالخطأ،الكذبأسبابعنهينتفيمن)1(الأمَّة

الأبأنَّغيرَهزوجًازوجهامنبينونتهابعدنكحتإذاالمرأةأنَّالأمَّةعلماء

الاعتراضُجائزٍغيرلازمةًحجَّةًذلكفكانمنها،ابنها)2(بحضانةأولى

)3(.كلامهانتهى.قولهفيالغلطعليهيجوزمنقولُوهو،بالرَّأيعليها

ومردودمقبولمنالكلامهذافيماذِكر

النِّساءمنأمَّهاتهقبلمنالطِّفلقرابةأنَّعلىالدَّلالةفيهإنَّ:قولهفأمَّا

فيهدلالةفلا،أزواحٍذواتِكنَّوإنالأبقبلمنعصباتهمنبحضانتهأحقُّ

!ي!:قولهوهو،خلافهفيصريحالحديثألفاظأحدبل،البتَّةَذلكعلى

بها"فقضىالاَخر:اللَّفظوأمَّ!)4(.لجعفر"بهاأقضيفإنِّيالابنة"وأمَّا

يدلُّ)6(فلا-جعفرأبوبهاحتحَّالذياللَّفظوهو-)5("أمٌّهي:وقاللخالتها

وجعفرًاعليًّا!شًي!النَّبيِّإقراربل،الأبقرابةمنأحقُّمطلقًاالأمِّقرابةأنَّعلى

الخالةقدَّموإنَّمافيها،مدخلًاالأبلقرابةأنَّعلىيدلُّالحضانةدعوىعلى

علىالأمِّكتقديمالأبقرابةعلىفتقديمها،الحضانةأهلمنأنثىلكونها

منكانمنأنَّمن)7(ادَّعاهماعلىيدلُّعامٌّلفنلفيهليسوالحديث.الأب

)1(د،ص:"أن"،خطأ.

"ابنتها".:المطبوعوفي.النسخفيكذا2()

الاثار"."تهذيبفيجريرابنكلامأي)3(

)2278(.داودأبواللفظبهذاأخرجة(4)

.()صهتخريجةتقدموقد2(،96)9البخاريأخرجه(5)

".دليلفلا":المطبوعفي)6(

من".لا":المطبوعفي)7(
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الأختبنتتكونحتَّى،الأبقبلمنالعصبةمنبالحضانةأحقُّالأمِّقرابة

الحديثفيفأينوالعمَّة،العمِّمنأحقَّالخالةوبنت،العمِّمنأحقَّللأمِّ

واضحةً؟تكونأنعنفضلًاهذاعلىدلالة

الصَّغيرلعصبةحقَّلا:قالمنقولصحَّةبذلكمعلومًاوكان:قوله

بينفيُخيَّر:يعنيالاختيار،حدَّيبلغلمماحضانتهفيالأبقبلمنوالصَّغيرة

والحديثمظنونًا،ولاالحديثمنمعلومًاذلكليس:فمقال.وأمِّهأبيهقرابة

تحتهليسالذيالعمِّابنمنأولىبالخالةالمزوَّجالعمِّابنأنَّعلىدلَّإنَّما

مقتضيةًالتَّعصيبجهةكانتهل:المناطتحقيقويبقىالطِّفل،خالة

عندهالطِّفلخالةبكونأحدهمافرجِّح،شخصينفيفاستوت)1(للحضانة

الأمِّ-قرابةأنَّأو،الحديثمنطائفةفهمهكما؟الحضانةأهلمنوهي

حضانتهاتسقطولم؟الأبعصبةمنالطِّفلبحضانةأولى-الخالةوهي

ومَنالحسنكقولمطلقًاالحضانةيُسقِطلاالزَّوجلكونإمَّا:بالتَّزويج

لكونوإمَّا)2(،روايةٍفيأحمدقالهكمابنتًاالمحضونةلكونوإمَّا،وافقه

أمٍّغيرَالحاضنةلكونوإمَّاأحمد،مذهبمنكالمشهورالطِّفلقرابةَالزَّوج

جعفر.أبوقالهكماالأبنازعَها

جدًّا،ضعيف!جعفرأبواختارهالذيالمدركولكنَّ،مداركَأربعةفهذه

نساءسائرفيموجو؟بعينههوبتزويجهاالأمِّحضانةَأسقطالذيالمعنىفإنَّ

منها،أقوىتكونفلابها،وتُشبَّهالأمِّ،مقامتقومأنغايتهاوالخالة،الحضانة

)1(د،ص،ز:"لحضانتة".

."يتةروا":ز،ص،د(2)
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أقاربسائرأنَّعامًّاحكمًايحكملم)1(!ك!ي!والنَّبيُّالأمِّ،قرابةسائروكذلك

ابنةلخإلةمعيَّنًاحكمًاحكموإنَّمابالتَّزويج،حضانتهنَّتسقطلاكنَّمنالائمِّ

.ابنةٌوالطِّفل،الطِّفلمنبقريبٍمزوَّجةًكونهامعبالحضانةحمزة

إلىالمستفيضبالنَّقلوغيرهاالأمِّبينبه)2(فرَّقالذيالفرقوأمَّا

وهذا،والاثنينالواحدمخالفةعندهينقضهلاالذيالإجماعبهفيريد،آخره

النَّاس.فيهونازعه،بهتفرَّدأصلٌ

وصلماعلىفبناءً،واهٍبأنَّهشعيبٍبنعمروحديثعلىحكمهوأمَّا

ولكنَّ،متروكٌأوضعيف!وهوالصباج،بنالمثنَّىقيةفإنَّ،طريقةمنإلية

أبورواه،جدِّهعنأبيهعنشعيببنعمروالأوزاعيُّعنرواهقدالحديث

(")3(.سننه"فيداود

ضر

وإنلخالتهاجمهاقضى!ي!النَّبيَّأنَّوهوخامس!،مسلأالحديثوفي

المرأةبينالجمعتحريمَالزَّوجعلىتَحْرُمالبنتلأنَّ؛زوجٍذاتكانت

عنالحصينبنداودحديثفيبعينههذاعلى!ي!النَّبئيُنبَّهوقدوخالتها،

أولىجعفريا"وأنت:فيهوقالبطولةالحديثفذكر،عبَاسٍابنعنعكرمة

وليس)4(.خالتها"علئولاعمَّتهاعلئالمرأةتُنكَحولاخالتها،تحتكبها:

.منحسقطت"لم"(1)

.المطبوعفيليستبه"")2(

7(.4)صتخريجهتقدموقد2(.)276برقم)3(

-"دمشقتاريخ"فيعساكروابن933(4/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيأخرجة(4)

77



البنتعليهتَحرُم)2(رحمٍذاالحاضنيكونأنَّيقتضينصّع!يوّالنَّبيِّ(عن)1

قواعدتأباهلاممَّاهذابل،المسلكهذاعلىبهيُعتَرضحتَّىالتَّابيدعلى

أختهافبنتُالحاضنعصمةفيدامتماالخالةفإنَّالشَّريعة،وأصولالفقه

أصلًا.ذلكفيمحذورَفلاخالتها،معفهيفارقهافإذا،عليهمحرَّمةٌ

يدفعهاالحاكمإلىدَفْعهامنللبنتوأصلحُخيرٌبهذاالقولأنَّريبَولا

أحذيشكُّفهل.بنفسهللحضانةمتصدٍّغيرالحاكمإذ؛عندهتكونأجنبيٍّإلى

،والعدلوالحكمةالمصلحةعينهوالواقعةهذهفي!النَّبيُّبهحكمماأنَّ

أوجَورٍعنينفكُّلاخالفهحكمٍكلَّوأنَّلها،والنَّظرِللبنتالاحتياطوغاية

الإشكالكلُّوالإشكالُع!،حكمهفيإشكالَفلا،الشَّريعةبهتأنيلافسادٍ

التكُلان.وعليهالمستعانوادلّّه،خالفهفيما

عنالحصينبنداودعنحبيبةأبيابنعنالواقديطريقمنكلاهما361(،/1)9

عكرمةعنالحصينبنوداود،متروكحبيبةأبيوابن،كذابوالواقدي،بهعكرمة

منكر.

خطأ.،"على"د:(1)

".زوج"د:2()
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الزوجاتعلىالنفقةفي!ي!حكمهذِكر

الأزواحردَّوإنَّماتقديرها،علىيدلُّماعنهوردولايُقدِّرها،لموأنَّه

.العرفإلىفيه!

بمحضرالوداعحجَّةخطبةفيقالأنَّة)1("مسلم"صحيحفيعنهثبت

فإنَّكمالنِّساء،فيادلّّه"واتُّقوايومًا:وثمانينببضعةٍوفاتهقبلالعظيمالجمح

رِزقُهنَّعليكمولهنَّادلّه،بكلمةفروجَهنَّواستحللتمادلّّه،بأمانةأخذتموهنَّ

."بالمعروفوكسوتُهنَّ

أباإنَّ:لهقالتسفيانأبيهندًاامرأةأنَّ(")2("الصَّحيحينفيعنهوثبت

أخذتُماإلاوولدييكفينيماالنَّفقةمنيعطينيليس،شحيحٌرجلسفيان

".بالمعروفوولدكِيكفيكِما"خُذِي:فقال،يعلملاوهومنة

أتيتُ:فالأبيهعنمعاويةبنحكيمحديثمنداود")3(أبي"سننوفي

ممَّا"أَطعِموهنَّ:قالنسائنا؟فيتقولما،اللّّهرسولي!:فقلت!شًي!اللّّهرسول

".تُقبِّحوهنَّولاتضربوهنَّولاتلبسونَّ،ممَّاواكْسُوهنَّجملونَّ،

بقولحيثوجلَّ،عزَّادلّّهلكتابمطابقٌ!يطالنبيمنالحكموهذا

وَعَلَلرَّضَاعَةَيُتِوَّأأَنأَرَادَمِلَينكمَنأَؤلَدَهُنَّحَؤلَين؟يُزضِعنَتُلؤلِدَوَا):لىتعا

نفقةجعل!لمج!لنَّبيُّوا.،332:لبقرةا]!لمحغرو!تبِآورِزقُهُنَّكت!وَتُهُنَّلَهُأثمَؤلُودِ

العُرفإلىوردَّهماالتَّقدير،عدمفيبينهماوسوَّى،الخادمنفقةمثلالمرأة

اللَّةُ!عَئهُ.رَجابرحديثمن(12)18برقم(1)

اللَّهُ!ثكَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن(4171)ومسلم536(4)البخاري2()

صحيح.وإسناده2(.441)برقم)3(
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،بالمعروفنفقتهمافجعل(،1")بالمعروفوكسوتُهطعامُه"للمملولن:فقال

بتقديرها.أحدٌيقلولم،مقدَّرةٍغيرالخادمنفقةأنَّريبَولا

ممَّاوأَلبِسوهمتاكلونَّ،ممَّا"أَطعِموهم:قالأنَّهالرَّقيقفيعنهوصحَّ

.سواءٌالزَّوجةفيقالكما)2(،مسلمرواه"،تلبسون

نأوإمَّاتُطعِمنيأنإمَّا:تقولامرأتك:قالأنَّههريرةأبيعنوصحَّ

منإلى،أَطعِمْني:الابنويقول.واستعمِلْنيأَطعِمْنيالعبد:ويقول،تُطلِّقني

التَّمليكَ.لاالإطعامَكلَّهاوالولدوالرَّقيقالزَّوجةنفقةفجعل؟)3(.تَدَعُني

سيأتي.كما!النَّبيِّإلىمرفوعًاهذا)4(النَّسافيُوروى

وصح98َّ،،:]المائدةيم!وَتُهُؤ!6أفَلِيكؤُأَؤسَطِمَاظعِمُونَ)مِن:تعالىوقال

)6(:الخطاببنعمرعنوصحَّوالزَّيت)5(.الخبز:قالأنَّهعبَّاسٍابنعن

)8(.واللَّحمالخبز)7(تطعمونماأفضلومنوالتَّمر،والخبز،والسَّمنالخبز

ا!كَئهُللَّهتهريرةأبيحديثمن()1662مسلمأخرجه(1)

ا!كَتهُللَّهةذرأبيحديثمن()1661برقم)2(

.(535)5البخاريأخرجة)3(

.(601)صتخريجهسيأتي(4)

.(3911)4/""تفسيرهفيحاتمابيابنأخرجه)5(

.القارئأوالناشرمنإصلاحوهوعمر"،"ابن:المطبوعوفي.النسخجميعفيكذا)6(

"."تطعموهنز:،ص)7(

عن(4/3911)"تفسيره"فيحاتمأبيوابن62(5)8/(""تفسيرهفيالطبريأخرجه)8(

اكأيلَّةُعَت!ا.رَعمرعناجدهولمعمر.ابن
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ورسولهوادلّّه،الأُدْممنغيرهمعبالخبزالأهلإطعامالصَّحابةففسَّر

إلىردُّهفوجب،تقييدٍولاتقديرٍولاتحديدٍغيرمنمطلقًاالإنفاقذكرا

،العرفإلىذلكردَّالذيوهوفكيف"!يوو،النَّبيُّإليهيردَّهلملوالعرف

الإنفاقفيبينهميتعارفونإنَّم!العرفأهلأنَّالمعلومومن؟إليهأمَّتهوأرشد

"سي!والنَّبيُّ،الحَبِّدونوالأُدْمالخبزَالتَّقديريوجبمنحتَّى،أهليهمعلى

الحَبِّتمليكِدونكذلكأزواجهمعلىينفقونكانواإنَّماوأصحابه

ولو،الرَّقيقكنفقةبالحبِّتتقدَّرْفلم،بالشَّرعواجبةنفقةٌولأنَّها؛وتقديرِه

نأأمره!ولَمَاشرعًا،لهاالمقدَّرتأخذأنهندًا!يوّالنَّبيُّلأمرمقدَّرةًكانت

إليهإ.ذلكفيالاجتهادوردَّتقديرٍغيرمنيكفيهاماتأخذ

لابحيثرِطلين،فيولامُدَّينِفيينحصرلاكفايتهاقدرأنَّالمعلومومن

،إشارةٍولاإيماءٍولابوجهٍذلكعلىيدلَّلمولفظه،ينقصولاعليهمايزيد

تركًافيكون،الكفايةمنأقلَّيكونقدخبزًارِطلينأومُدَّينوإيجابُ

أقلَّكانوإنورقيقُهوولدُهالرَّجليأكلممَّاالكفايةقدروإيجاب،للمعروف

بالكتإبالواجبهوفيكون،بالمعروفإنفاقخبز1ٍ(رِطلَئي)منأومدٍّمن

ذلكأخرجتْفإن،ذلكوتوابعوخبزهطحنهإلىيحتاجالحَبَّولأنَّ.والسُّنَّة

كانمالهمنعليهلهاذلكفُرِضوإنالزَّوجِ،بنفقةالكفايةُتحصللممالهامن

لمغيرهأودقيقًاأوحَبًّاأودراهمَالخبزمكانطلبتْولو،ودراهمحَبًّاالواجب

معاوضة،ذلكلأنَّ؛قبولُهيلزمهالمأيضًاذلكعليهاعرضولو،بذلُهيلزمه

عليه.اتَّفقابماتراضيهماويجوزقبولها،علىأحدهمايُجبرفلا

)1(د،ص،ز:"رطلين".
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الشَّافعيُّ)1(،وهوبالحبِّ،قدَّرهامنفمنهماختلفوا،النَّفقةقدَّرواوالَّذين

مدّ،الواحدإلىالكفَّارةفييُدفعماأقلَّلأنَّ؛ع!ياّلهالنَّبيِّبمدِّمدّالفقيرنفقة:فقال

إِظعَامُص!صرَةِ!وفَكَفَّرَتُهُو:فقال،الاهلعلىبالنَّفقةالكفَّارةاعتبرسبحانهوادلّه

الموسروعلى:لقا98،،:]المائدةأفَلِيكؤُأَجمتموَ!ؤ!هومَاظعِمُونَأَؤسَطِمَمت!نكِينَ

وعلى،الأذىكفَّارةفيمدَّينِ)2(للواحدسبحانهادلّّهأوجبمااأكثرلأنَّمُدَّانِ؛

الفقير.نفقةونصفالموسر،نفقةِنصفُ،ونصفٌمدّالمتوسِّط

والقلَّة،الكثرةفييختلفلابمقدارٍمقدَّرةٌهي)3(:يعلىأبوالقاضيوقال

اعتبارًاوالمعسرالموسرحقِّفييومٍكلِّفيالخبزمنرِطلانِوالواجب

فيسوا!والمعسرالموسرلأنَّ؛وجودتهصفتهفييختلفانوإنَّما،بالكفَّارات

الواجبة.النَّفقةفكذلك،جودتهفييختلفانوإنَّماالبنيةُ،بهتقوموماالمأكولقدر

لاالنَّفقة،تقديرُقطُّالصَّحابةمنأحدٍعنيُحفظلاقالوا:والجمهور

عصرٍكلِّفيالعملبهاتَّصلالذيبلعنهموالمحفوظ،برِطلٍولابمُدٍّ

.ذكرناهم!ومصرٍ

والَّذيالكفَّارة؟فيوالرِّطلبالمدِّالتَّقديرَ)4(لكمسلَّمالذيومنقالوا:

قال،التَّمليكلافقطالإطعامُالكفَّارةفيالواج!أنَّوالسُّنَّةالقرآنعليةدلَّ

أَؤسَطِمَا!شَكِينَمِن!ثصرَةِوءاِظعَامُر)5()كًقَّرَتُهُ:اليمينكفَّارةفيتعالى

الطالبين""روضةوانظر:.المؤلفنقلومنه35(،9340،/11)""المغنيفيكما(1)

/9(04).

"."مدان:المطبوعوفي".و"المغنيالنسخفيكذا)2(

934(.1/)1"المغني("فيكما)3(

التقدير"."انز:(4)

خطأ."،"فإطعام:النسخجميعفي)5(
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فَاِظعَاوُلَّؤ!صتَطِخ!وفًنالظِّهمار:كفَّارةفيلز98،،:]المائدةأقَلِيكؤُ!تُطعِمُونَ

أَؤمنصِيَاصوِاؤضَدَقَةَ)فَفِذيَةٌ:لأذىادهفيصاد،،4:]المجادلة!مِشكِيسنًأسِتِّينَ

وليس(،1هذا)غيرُالكفَّاراتإطعامفيالقرآنفيوليس،.691:]البقرة!هولمحمملِث

قالأنَّه!ترالنَّبيِّعنوصحَّ،زِطلٍولابمدٍّذلكتقديرُمنهاواحدٍموضعٍفي

قالوكذلك)2(،مسكينًا"ستِّين"أَطعِمْ:رمضاننهارفيوطئلمن

.رطلٍولابمدٍّذلكيحدَّولمللمُظاهِر)3(،

هووالنَّفقاتالكفَّاراتفيالواجبأنَّوالسُّنَّةالقرآنعليهدلَّفالَّذي

اكأيلَّهُعَن!.رَالصَّحابةعنالثَّابتهووهذا،التَّمليكلاالإطعإم

،إسحاقأبيعن،حجاجعنخالد،أبوثنا)4(:شيبةأبيبنبكرأبوقال

وزيتًا.خبزًاويُعشِّيهميُغدِّيهم:عليعن،الحارثعن

.زمنساقطةهذا"غير..."وليس(1)

ادلَّهُ!صعَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن(1111)ومسلم6(461)البخاريأخرجه2()

2(،2)13داودوأبو3(،264/)6أحمدأخرجه،البياضيسلمةحديثيعني)3(

والحاكم)2378(،خزيمةوابن2(،620)ماجهوابن32(،)99والترمذي

بنسليمانعنعطاء،بنعمروبنمحمدعنإسحاقابنعنطرقمن22(1)2/

يساربنسليمانبينبالانقطاعالحديثوأُعِلَّددَّهُ!عَئهُ.1رَصخربنسلمةعنيسار،

أخرىشواهدوللحديث،إسحاقابنوبعنعنة،البخاريقالكماصخربنوسلمة

والألباني.حجروابنالترمذيوحسَّنه،والحاكمخزيمةابنصححهوقدبها،يتقوى

.(514)6/"الامداود-أبيسننو"صحيح2(190)"الغليلإرواء"وينظر:

626()8/"تفسيره"فيجريرابنوأخرجه،شيبةأبيابنمصنفاتفيعليهأقفلم(4)

والحارث،والتدليسالخطأكثيروالحجاج،بهالأحمرخالدأبيعنهنادشيخهعن

النقاد.منواحدغيرضعفه
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المساكينإطعامفييقولعليكان:الحارثعن(1)إسحاقأبووقال

وسَمْنًا)2(.خبزًاوزيتًا،خبزًاويُعشِّيهميُغدِّيهم:اليمينكفَّارةفي

بناللّهعبدكان:قالليثعن،يعلىبنيحمروثنا)3(:شيبةأبيابنوقال

لخبزا:لقا918:المائدة]!وأفَلِيكؤُمَإطعِمُونَأَؤسَطِ)مِن:يقولمسعودٍ

لزيت.بالخبزوا،للحمبالخبزوا،لسَّمْنوا

والخبزواللَّبن،الخبزأهلَهالرَّجليُطعِمماأوسطُ:قالعمرابنعنوصحَّ

)5(.واللَّحمالخبز(4)يُطعِمهمماأفضلومن،والسَّمْنوالخبز،والزَّيت

أنَّ،سيرينبنمحمَّدعن،يونسحدَّثنا:زُريعٍبنيزيدوقال

عشرةَعنهيُطعِمجُبيراأوبُجيرًافأمر،مرَّةًلهيمينٍعنكفَّرالاسعريَّ)6(

ظهراني73(.أومعقَّدٍبثوبٍلهموأمرولحمًا،خبزًامساكين

خطأ.،"إسحإق":المطبوع!ا(1)

فيمنصوربنسعيدوأخرجه(،4/2911)"تفسيره"فيحاتمأبيابنأخرجه2()

عنالشعبيطريقمن(2911)4/""تفسيرهفيحاتمأبيوابن)597(،"التفسير"

عنه.الكلامتقدموالحارث،بهالحارث

ضعيف،سليمأبيابنهووليث،شيبةابيابنمصنفاتمنالمطبوعفيعليهأقفلم)3(

مسعود.ابنيدركلمفليث،منقطعوهو

.ممنساقطة"يطعمهم...واللبن"الخبز)4(

تخريجه.تقدم5()

".الأشعريموسى"أبا:المطبوعوفي.النسخفيكذا)6(

ومن)997(،"التفسير"فيمنصوربنسعيدوأخرجه،الطريقهذامنعليهاقفلم)7(

عنعلقمةبنسلمةطريقمن79(0/1)"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقه

جرير-وابن(،061،49061)39الرزاقعبدمختصرًاوأخرجه.بهسيرينبنمحمد

84



عن،أيوببنيحيىثنا،إسحاقبنيحيىثنا)1(:شيبةأبيابنوقال

يجمعفكان،يصومأنيستطعفلم،يموتأنقبلمرِضأنسًاأنَّحميد،

واحدةً.أكلةًولحمًاخبزًافيُطعِمهممسكينًاثلاثين

رَزِين)3(،وأبييزيد)2(،بنالأسودعنذلكفثبت،التَّابعونوأمَّا

بنرتدالبصريِّ)6(،لر)5(،سيرينبنومحمَّدوعَبِدت)4(،

وابن(،11والشَّعبيِّ)(،01)ررس)9(،زيدٍبنرجلبروشُريح)8(،)7(،جبيرٍ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

ابنعنطرقمن(4911)4/"تفسيره"فيحاتمأبيوابن642(،)8/"تفسيره"في

به.سيرين

والدارقطني2(1/24)"الكبير"فيالطبرانيوأخرجة(.4231)6""المصنففي

أيوبطريقمن(4914)يعلىأبووأخرجه،بةأنسعنقتادةطريقمن(991)3/

تحت"الغليلإرواء"فيالالبانيوصححةأنسًا،يسمعلموأيوب،أنسعنالسختياني

2(.5)6/أنسعنمعلقًا"البخاريصحيح"فيوأصلة29(،1)رقمالحديث

62(.5)8/""تفسيرهفيجريروابن(،061)88الرزاقعبدأخرجه

627(.)8/""تفسيرهفيجريرابنأخرجه

62(.5)8/""تفسيرهفيجريرابنأخرجه

62(.5)8/""تفسيرهفيجريرابنأخرجه

وابن(،231)47شيبةأبيوابن(،061،97061،08061)78الرزاقعبدأخرجه

.(063)8/"تفسيره"فيجرير

62(.9)8/"تفسيره"فيجريروابن(،81061)الرزاقعبدأخرجه

62(.6)8/""تفسيرهفيجريرابنأخرجه

63(.0)8/""تفسيرهفيجريروابن(،1221)5شيبةأبيابنأخرجة

73(.0)""تفسيرهوفي(48061،87061)الرزاقعبدأخرجه(

962(.)8/"تفسيره"فيجريروابن(،23321)شيبةأبيابنأخرجه(
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،(4)إبراهيمبنومحمد)3(،وسالم،والقاسم2(،)والضحّاك(،1)بُريدة

عنهموالأسانيدالنَّخعيِّ)7(.وإبراهيم)6(،وقتادة)5(،كعبٍبنومحمَّد

يُغدِّي:يقولمنمنهم،إسحاقبنلإسماعيل")8(القرآن"أحكامفيبذلك

:يقولمنومنهم1(.واحدةً)0أكلةً:يقولمنومنهمويُعشِّيهم)9(.المساكين

وأهل،المدينةأهلمذهبوهذا(.11وسَمْنًا)خبزًاوزيتًا،خبزًاولحمًا،خبزًا

الكفَّارةطعامأنَّ:الاخرىوالرِّواية،عنهالرِّوايتينإحدىفيوأحمد،العراق

.الزَّوجاتنفقةدون()12مقدَّرٌ

(".يصح"لا:وقال342(،)6/("المحلىفيحزمابنذكره(1)

626(.)8/"تفسيره"فيجريرابنأخرجه2()

آ(.32)8/""تفسيرهفيجريروابن(،)12332شيبةأبيابنعنهماأخرجه)3(

علية.أقفلم(4)

،متروكوهوهارونبنعمرإسنادهوفي634(،)8/(""تفسيرهفيجريرابنأخرجه)5(

ضعيف.وهوعبيدةبنوموسي

.(08061)الرزاقعبدأخرجه)6(

من631(9،62/8)8/"تفسيره"فيجريروابن(،2321)5شيبةأبيابناخرجه)7(

إبراهيم.عنيرويةفيماسيمالامدلسوالمغيرة،إبراهيمعنالمغيرةطريق

منة.المطبوعالقدرفيعليهأقفلم)8(

أبيابن"مصنففيوالشعبي(،)12348شيبةابيلابن""المصنففيكماكقتادة)9(

.(1)9234أيضًا"شيبة

أخرجهكمازيدبنوجابر(،)12327شيبةأبيلابن""المصنففيكماسيرين(كابن01)

.(1234)4شيبةأبيابن

62(.4)8/""تفسيرهفيجريرابنعنديزيدبنكالاسود(11)

.""مقدرةز:،صد،(21)
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فيهماالتَّقديروعدم،وحدهالشَّافعيِّكقولفيهماالتَّقدير:ثلاثهٌفالأقوال

دونالكفَّارةفيوالتَّقدير،الرِّوايتينإحدىفيوأحمدحنيفةوأبيمالككقول

عنه.الأخرىكالرِّوايةالنَّفقة

تختلفلاالكفَّارةأنَّوالكفَّارةالنَّفقةبينالفرق:القولهذانصرمَنقال

بالمعروفالشَّارعأوجبهاولا(،1)بالكفايةمقدَّرةٌهيولاوالإعسار،باليسار

فيرضىمعيَّنٍلآدميٍّلا،تعالىدلّّهحقٌّفيهاوالإطعام،والخادمالزَّوجةكنفقة

عنفيهاالتَّقديروروي.يُجزِئهلمالقيمةأخرجلوولهذا؛عنهبالعوض

أبوثنا،المنهالبنحجَّإجحدَّثنا)2(:إسماعيلالقاضيفقال،الصَّحإبة

ناسًاإنَّعمر:قال:قالنميربنيسارعن،وائلأبيعنمنصور،عن،عوانة

أمرتُكفاذا،أُعطِيهمأنلييبدوثمَّ،أعطيهملاأنِّيفأحلف،يسألونييأتوني

أوتمرٍمنصاعًامسكينٍلكلِّ،مساكينعشرةعنِّيفأطعِمْعنّيتُكفِّرأن

.برٍّمنصاعٍنصفَأو،شعيرٍ

بنحمَّادحدَّثناقالا:حربٍبنوسليمانالمنهالبنحجَّاجحدَّثنا

يا:قالالخطَّاببنعمرأنَّعبَّاد،بنيحيىعن،كُهيلٍبنسلمةعن،سلمة

عشرة)3(أصواعٍخمسةَليمينيعنِّيفأَطعِمْ،فحَنِثْتُحلفتُإذايَرْفَأ،

."رةلكفابا":ز،ص،د(1)

صحيح،هـاسناده،إسماعيلللقاضي"القرآن"أحكاممنالمطبوعالقدرفيعليةأقفلم2()

)785،"التفسير"فيمنصوربنوسعيد(،061،76061)75الرزاقعبدوأخرجه

،(121)3/الاَثار"معاني"شرحفيوالطحاوي(،1)2323شيبةأبيوابن787(،

به.عمرعننميربنيسارعنطرقمن59(/01)"الكبرى"السننفيوالبيهقي

-و"المصباح"العلومشمسو""العربلسان"انظر:.صَاعجمع،النسخفيكذا)3(
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)1(.مساكين

بنعَمروعن،ليلىأبيابنعن،وكيعٌثنا)2(:شيبةأبيابنوقال

عشرةإطعامُاليمينكفَّارة:قالعليعن،سلمةبناللّّهعبدعنمُرّة)3(،

.صاعٍنصفُمسكينٍلكلِّ،مساكين

عنقرط،عنحجَّاج،عنالأحمر،خالدٍوأبوالرحيمعبدحدَّثنا

فيتمرٍمنصاعًاأو،برٍّمنصاعنصفَنُطعِمإنَّا:قالتعائشةعنجدَّته)4(

)5(.اليمينكفَّارة

ثنااللّه،عبدأبيبنهشامثنا،إبراهيمبنمسلمثنا)6(:إسماعيلوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"."أصوُع:المطبوعوفي(.)صوعالمنير"

منوروي،إسماعيلللقاضي"القرآن"أحكاممنالمطبوعالقدرفيعليهأقفلم

الشيباني-رواية-74(0)مالكالإمامفأخرجه،عنهواختلف،إسحاقأبيعنطرق

أبيطريقمن)788("التفسير"فيمنصوربنوسعيد،سليمبنسلامطريقمن

أبيبنيونسوخالفهما.بهعمرعنيرفأعنإسحاقأبيعنكلاهما،الأحوص

الوجةالدارقطنيوصححيرفأ،عننميربنيسارعنإسحاقأبيعنفرواهإسحاق

)237(.""العللفيالتاني

وكيعطريقمن628()8/""تفسيرهفيجريرابنوأخرجه(.11232)""المصنف

حفظه.قبلمنفيةمتكلمسلمةبنادلّةوعبدجدًّا،الحفظسيءليلىأبيوابن،به

خطأ."،مرةأبيبن"عمر:المطبوعفي

".حدثهعمن"حَوْط:""المصنَّفوفي.النسخفيكذا

جهالة.الإسنادوفي،والتدليسالخطأكثيروالحجاج(.)12322""المصنف

أبيابنوأخرجه.إسماعيلللقاضي"القران"أحكاممنالمطبوعفيعليهأقفلم

فيوالدارقطني(،الباحثبغية-4)58""مسندهفيوالحارث(،1)2335شيبة

في-والبيهقي(،911)3/الاَثار"معاني"شرحفيوالطحاوي192(،)5/""سننه
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كفَّارةفييجزئ:قال1(ثاب!)بنزيدعن،سلمةأبيعن،كثيرٍأبيبنيحعى

.حنطةٍمدّمسكينٍلكلِّاليمين

ابنأنَّ،نافععن،أيوبعنزيد)2(،بنحمَّادثنا،حربٍبنسليمانثنا

لكلِّ،مساكينعشرةأطعميذكرهالموإذا،أعتقَاليمينذكرإذاكانعمر

)3(.مدّمدٌّمسكينٍ

أُدْمُة)5(.)4)ومعهمُدّ،اليمينكفَّارةفي:عبَّاسٍابنعنوصحَّ

)7(،جبيرٍبنوسعيدالمسيَّب)6(،بنسعيدعنذلكفثبتالتَّابعونوأمَّا

،صاعٍنصففهوللمساكينالقرآنفيذُكِرطعامٍكلُّ:وقالومجاهد)8(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

به.كثيرأبيبنيحيىعنالدستوائيهشامعنطرقمن49(/01)"الكبرى"السنن

عنيحىعنمعمرطريقمن(061)68الرزاقعبدفأخرجهمعمر،هشامًاوخالف

لأن؛الأولوالصحيح"."مدين:بلفظزيدعنثوبانبنالرحمنعبدبنمحمد

.وغيرهأحمدقالكماكتيرأبيبنيحىفيمعمرمنأثبتهشامًا

تحريف."،ثابتأبيبن"يزيدد:،ص

تحريف.،يزيد"بن"حماد:المطبوعفي

ابنعننافععنوروي.إسماعيلللقاضي"القراَن"أحكاممنالمطبوعفيعليهأقفلم

.(47061)الرزاقوعبد(،9137،)1378مالكأخرجهماأقربها،مقاربةبألفاظعمر

"."ريعه:شيبةأبيابنوعند.""ربعه:والبيهقيالرزاقعبدوعند.النسخفيكذا

"السننفيوالبيهقي(،23341)شيبةأبيوابن(،72061)الرزاقعبدأخرجه

.(01/55)"الكبرى

5(.01/5)للبيهقي"الكبرى"السنن

تخريجه.تقدم

عن-أميةأبيبنالكريمعبدطريقمن)297("التفسير"فيمنصوربنسعيدأخرجه
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.مسكينٍلكلِّمُدَّانِكلِّها:الائمانكفَّارةفييقولوكان

أدركت:يسارٍبنسليمانعن،سعيدٍبنيحيىعن،زيدٍبنحمَّادوقال

الأوَّل)2(.بالمدِّمدًّااليمينكفَّإرةفي()1يعطونوهمالنَّاس

.برٍّمنمدٌّمدّ)4(:سلمةوأبو)3(وسالمالقاسموقال

مدّ)6(.مدٌّ:قالومرَّةًعشرةٍ%(.بينفرقًاعطاء:وقال

عُجْرةبنلكعبقإلع!ي!النَّبيئَأنَّ)7(""الصَّحيحينفيثبتوقدقالوا:

طعامًاصاعٍنصفصاعٍنصفَمساكينستَّةَ"أَطعِمْ:الأذىفديةكفَّارةفي

أصلًا،تقديرهافجعلنا،الأذىفدية!اللّّهرسولفقدَّر."مسكينٍلكلِّ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(521)3/المنتور""الدرفيكماالشيخوأبوحميدبنعبدأيضًاوأخرجهمجاهد،

"."يطعموند:

55(،/01)"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومن(،0138)مالكأخرجه

"التحقيق"فيالجوزيابنطريقهومن)978("التفسير"فيمنصوربنوسعيد

بلفظ:المصادرفيوهو.بهسعيدبنيحيىعنسفيانطريقمن03(0)2/

."لأول!"الالأصغر"،"ا

86(.)صتخريجهتقدم

.(42911/)"حاتمأبيابن"تفسير

ابنووصلهعطاء،عنجريجابنعنمعلقًا(16)850الرزاقعبدبنحوهاخرجه

به.جريجابنعنهارونبنعمرعنهنادعنفرواه633()8/""تفسيرهفيجرير

"السننفيالبيهقيطريقهومن)397(،"التفسير"فيمنصوربنسعيدبنحوهأخرجه

ورواية،بهعطاءعنخصيفعنبشيربنعتابطريقمن56(،/01)"الكبرى

حفظه.قبلمنفيهمتكلموخُصيف،منكرةخُصيفعنعتإب

.(1021)ومسلم(181)6البخاري
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.الكفَّاراتسائرإلىوعَدَّيناه

فياشتركاقدوالكفَّاراتالنَّفقاترأيناثمَّ:الزَّوجةطعامَقدَّرمنقالثمَّ

فيقالقدسبحانهاللّّهورأيناالكفَّارة،بإطعامالنَّفقةإطعامفاعتبرنا،الوجوب

أنَّا!مَّة(1وأجمعطَ،،59:]المائدة!طَعَامُرمَشَ!ينَ)أَؤكَفَّزَة:الصَّيدجزاء

بهأفتىكمايومًا،مدٍّكلِّعنصامالطَّعامعُدِمَلوولهذافيها،مقدَّرالطَّعام

طعامتقديرعلىالطَّائفةهذهبهاحتجَّتمافهذا.بعدهوالنَّاسعبَّاسٍابن

الكفَّارة.

وقد،الأمَّةوإجماعورسولهاللّهدونأحدٍفيحجَّةَلا:الاَخرونقال

حالًالناخيرٌوذلك،رسولهوإلىإليهفيهتنازعنامانردَّأنتعالىأمرنا

!منكِينَ!إِظعَامُر)2(عَشَرَةِ):الكفَّارةفيقالإنَّماسبحانهاللّهورأينا،وعاقبةً

بالمصدرلأمرافعلَّق،،4:]المجاددة!مِشكِيسنًأو)فَإِظعَاوُ)3(سِتِّين98َ،،:المائدةأ

جنسلناوحدَّ،قدْرَهولاالطَّعامجنسَلنايَحُدَّولم،الإطعامهوالذي

حيثسبحانهورأيناه.المطعومينوقيَّدالطَّعامفأطلق،وقدْرَهمالمُطْعَمين

،المتعارفالمعهودالإطعامبهأرادفإنَّما،كتابهفيالمسكينإطعامذكر

مَمتهغَبَةَ!ذِىيَؤصمفِى!اؤإَظعَنمٌرَقًةِ!فَكُّآتعَقَبَةُمَاأَدرذكَ)وَمَاَ:لىتعاكقوله

سَيهًسهـا!كِينًاوَيَتِيماوَاءعَلنَحُطٍّلطَّعَامَآ!ظُعِمُونَ):لقاو.،51-21:لبددا]!ويَتِيمُا

أطعموهمأو،عَشَّوهمأوغَدَّوهملوأنَّهميقينًاالمعلوممنوكان8،.:]الإنسان

النسخ.خلاف"أجمعت"وما:المطبوعفي(1)

."فاطعام":النسخيا2()

".إطعام":النسخفي)3(
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أثنىفيمنداخلينممدوحينلكانوا=ونحوهومَرَقًاخبزًاأوولحمًا،خبزًا

الإطعامإلىللمأكولاسمٌهوالذيالطَّعامعنعَدَلَسبحانهوهو.عليهم

يُمَلِّكهمولمالمساكينأطعمإذاأنَّهفينصّوهذا،صريحٌمصدرٌهوالذي

أطعمهم.أنَّه:وعرفٍلغةٍكلِّفيوصحَّبه،أمِرماامتثلفقد

أنس:قالولمَّابالتَّمليك؟إلاالإطعاملفظيَصدُقلالغةٍأيِّوفيقالوا:

اتَّخذقدكانولحمًا)1(،خبزًازينبَوليمةفيالصَّحابةأطعم!وّالنَّبيُّإنَّ

أَطعَمَهم:صفيةوليمةفيقولهوكذلك،الولائمعادةعلىإليهودعاهمطعامًا

.شواهدهنذكرأنمنأطهروهذاحَيْسًا)2(،

أَؤسَطِمَاتُطعِمُونَ)مِن:بقولهوبيانًاإيضاحًاذلكزادوقد:قالوا

الخبزَأهلَهيُطعِمإنَّماالرَّجلأنَّيقينًاومعلوم98ٌ،،:]المائدةأَفلِيكؤُ)3(!

فقدذلكمنالمساكينَأطعمفإذاذلك،ونحوواللَّبنَوالمَرَقواللَّحم

طعامفيالصَّحابةاتَّفقولهذا،شكٍّبلاأهلَهيُطعِمماأوسطمنأطعمهم

الكفَّارة،لطعامأصلًاجعلهسبحانهواللّّه،تقدَّمكمامقدَّرٍغيرأنَّهعلىالأهل

.مقدَّرٍغيرالكفَّإرةطعامأنَّعلىالاولىبطريقفدلَّ

هذا:فيقال،الكفَّارةطعامتقديرمنأخذفإنَّماالاهلطعامقدَّرمنوأمَّا

لطعامأصلًاوجعلهالأهلطعامأطلقاددّهفإنَّالنَّصِّ،مقتضىخلاف

عنيُعرَفولا،أصلُهيتقدَّرلاكمايتقدَّرلاالكفَّارةطعامأنَّفعُلِمالكفَّارة،

.(1)428ومسلم(،4947)البخاريأخرجه(1)

.(136)5ومسلم2(،23)5البخاريأخرجه2()

"أَؤكَنموَ!ؤ".:صد،فيبعدها)3(
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.وقتٍكلِّفيالواقعةهذهعموممعالزَّوجةطعامتقديرُالبتَّةصحابيٍّ

طعامتقديرَيستلزممافيهافليسذكرتموهاالَّتيالفروقفامَّاقالوا:

لاوأنَّهاوالإعسار،باليسارتختلفلاأنَّها:فروقٍخمسةوحاصلها،الكفَّارة

العوضإخراجيجوزولا،بالمعروفالشَّارعأوجبهاولا،بالكفايةتتقدَّر

الزَّوجة.نفقةبخلافبالإسقاطتَسقُطلاللّهحقٌّوهيعنها،

وجوبَيستلزمأينمنولكن،الفروقهذهصحَّةفيشكَّلانعم:فيقال

ومع،أهلهيطعمماجنسمنواجبٌإطعالمهيبل؟ومدَّينبمدٍّتقديرها

.بوجهٍتقديرهاعلىيدلُّلاالأحكامهذهثبوت

وجهين:منفجوابهتقديرها،منالصَّحابةعنذكرتمماوأمَّا

موسىوأبو1()وأنسعليمنهم-جماعةٍعنذكرناقدأنَّاأحدهما:

ويُعشِّيهم.يُغدِّيهمأنيُجزِئ:قالواأنَّهم-مسعودٍوابن

وتحديدًا،تقديرًاذلكيذكروالموالمدَّانالمدُّعنهمرُوِيمنأنَّ:الثَّاني

،مَكّوكٌعنهوروي،مدَّانعنهورُويالمدُّ،عنهرُويمنمنهمفإنَّتمئيلًا،بل

وأرغيف!عنهوروي،أَكْلةٌعنهوروي،التَّعشيةأوالتَّغديةجوازعنهوروي

حاللحسناكانوإنفيه،ححَّةفلااختلافً!هذاكانفان)2(،000
00ءرعيفس

سبيلعلىذلككانوإن،فظاهرٌوالمكفِّرالحالفحالوبحسبالمستفتي

التَّقديرين.علىفيةحجَّةلاتقديرٍكلِّفعلى.فكذلكالتَّمثيل

.زفيليس"وأنس"(1)

منصوبًا.النسخفيكذا2()

39



سبحانهادلّهفانَّ؛البابهذامنفليسالأذىفديةفيالإطعاموأمَّاقالوا:

هذهأطلقسبحانهواللّه،،691:]البقرة!اؤفسُلِقمنصِيَامِرأَؤصَدَقَةِ)فَفِذيَةٌ:قال

وتقييد،أيَّامٍبثلاثةالصِّيامتقييد!يمّالنَّبيِّعن(1)وصحَّيُقيِّدها.ولمالثَّلاثة

)2(،صاعٍنصفمسكينٍلكلِّمساكينبستَّةالإطعاموتقييد،شاةٍبذبحالنُّسك

صدقةًأوجبولكن،مساكينستَّةفاطعام:الادىفديةفيسبحانهيقلولم

الايّاموالثَّلاثةبالفَرق!النَّبيئُفعيَّنهمطلقًا)3(،ودمًامطلقًاوصومًامطلقةً

.والشَّاة

قيمةيُخرِجإنَّماالمُخرِجفإنَّ،البابهذاغيرمنفإنَّهالصَّيدجزاءوأمَّا

يُنظَرولا،مُتْلَفٍبدلُفانَّها،والكثرةبالقلَّةتختلفوهيالطَّعام،منالصَّيد

المساكينَفيُطعِمهالطَّعام،مبلغإلىفيهايُنظَروإنَّما،المساكينعددإلىفيه!

فيهاالطَّعامفتقدير،بعضٍعلىبعضهموتفضيلإطعامهممنيرىماعلى

مقدَّرًا.مسكينٍكلُّيُعطاهماوليسويكثر،يقلُّوهوالمُتْلَف،حسبعلى

كانإذافإنَّه،البطلانبيِّنَباطلًاأمرًايستلزمبالحبِّالتَّقديرإنَّثمَّ

فانالخبز،أهلَهيُطعِمإنَّماالنَّاسوأكثر،الحبَّشرعًاعليهلهاالواجب

ثابتفالحبُّمعاوضةًتجعلوهلموإنظاهرًا،ربًاكانمعاوضةًهذاجعلتم

فإذاوإبرائها،بإسقاطهاإلامنهذمَّتهتبرأفلا،عنهتَعْتَضْولم،ذمَّتهفيلها

.حفيليست"وصح"(1)

تقدموقد(،1754،)1816البخاريأخرجهالذيعجرةبنكعبحديثفيكما2()

9(.0)ص

.زفيليستمطلقًا""ودمًا)3(
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منحاجتَه!يومٍكلَّعليهاإنفاقهمعطويلةًمدَّةًبالحبِّطالبتْهتُبرِئْهلم)1(

التَّركة،منيؤخذ،عليهأولهدَينًاالحبُّكانأحدهماماتوإنوالأُدْمِ،الخبز

علىالمشتملةالكاملةالشَّريعةأنَّومعلوم.يومٍكلَّعليهاالإنفاقسعةمع

كما،الدَّفعكلَّوتدفعهالإباء،كلَّذلكتأبىوالمصلحةوالحكمةالعدل

.والعرفالعقليدفعه

منعليهالهبالَّذيتَسقُطذمَّتهفيالَّتيالنَّفقةإنَّ:يقالأنيمكنولا

حتَّىمنهاإيّاهاقترضهاولاإيَّاها،يبعهلمأنَّه:أحدهما،لوجهينوالأُدْمالخبز

عنالمعاوضةلامتناعالضَّيفحكمعلىفيهمعههيبلذمَّتها،فييثبت

لاختلافالمُقاصَّةأمكنتلماذمَّتهافيثبوتهقُدِّرولوشرعًا.بذلكالحبِّ

لاإنَّهالوجهينبأحدقيلوإنهذا،اتِّفاقهما.تعتمدوالمقاصَّةجنسًا،الدَّيْنَينِ

عمَّامعاوضةٌلأنَّهغيرِها،ولابدراهمَلامطلقًاالنَّفقةعلىالمعاوضةيجوز

المعاوضةتصحُّلافعندهفشيئًا،شيئًاتجبإنَّمافانَّها،يجبولميَستقرَّلم

مستقرٌّهوعمَّايعاوضكماعنهافيعاوضالزَّمان،بمضيِّتستقرَّحتَّىعليها

الدُّيون.منالذِّمَّةفي

:قالمَخْلَصًاالإشكالهذامنالشَّافعيِّأصحاببعضيجدلمولمَّا

أولى)2(:""محرَّرهفيالرافعيقالنفقتُها.سقطتْأكلتْإذاأنَّهاالصَّحيح

عصرٍكلِّفيعليهالنَّاسلجريان)3(النوويوصحَّحه،السُّقوطالوجهين

ز.فيليست"لم")1(

37(.)صه)2(

53(.)9/"الطالبين"روضةفي)3(
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":و"الأوسط()1الكبير""الشَّرحفيالرافعيوقال.بهالزَّوجةواكتفاء،ومصرٍ

ليسبماوتطوَّعالواجبيُوفلملأنَّه؛تسقطلاأنَّهاأَقْيَسُهما:،وجهانفيه

لمفإنقيِّمُها،لهاأذِنَالَّتيالرَّشيدةفيالوجهينهذينبأنَّوصرَّحوا.بواجبٍ

واحدًا.وجهًاتسقُطْلملهاياذنْ

فضر

العيوبمنفيهماغريمهفيالرَّجلقولجوازعلئدليلهندحديثوفي

"يا:خصمهفيالآخرقولذلكونظير،بغيبةليسذلكوأنَّ،شكواهعند

)2(."عليهحلفمايباليلافاجرٌإنَّهاللّّه،رسول

وهذا،الأمُّفيهاتُشاركهولاأولادهبنفقةالأبتفرُّدعلىدليلٌوفيه

بقدرالنَّفقةَمنالأمِّعلىإنَّ:إليهيلتفتلاشاذّقولىإلاالعلماءمنإجماعٌ

ذكرٌلهمنكلِّعلىالقيالسَطردَأنَّهالقولهذاصاحبوزعمميراثها،

وأ،وأختأخلهكانلوكماعليهما،النَّفقةفإنَّوارثانِوهمادرجةٍفيوأنثى

الأبفكذلكميراثهما،قدرعلىعليهمافالنَّفقةوبنت،ابنٌأووجدّ،أمّ

لأمُ.وا

دونالأببهاينفردكماكلُّةوهذابالنَّفقة،العصبةانفراد:والصَحيح

بحملينفردالعاصبفإنَّ،الشَّرعقواعدمقتضىهووهذا،بالإنفاقالأمِّ

)1(.)01/21،22(

!يروالنبيعندورجلقيسبنالأشعثبينخصومةفيوهي(،)913مسلمأخرجه)2(

الرجلمناليمين!ياّلهالنبيفطلب،قولهعلىبينةالأشعثلدىيكنولم،أرضفي

."...،اللّةرسول"يا:الأشعثفقال
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الشَّافعئيُنصَّوقدبالولاء.والميراثالموتوولايةالننبّاحوولايةالعقل

إحدىوهو،وحدهالجدِّعلىفالنَّفقةأبأووجدٌّأمّاجتمعإذاأنَّهعلى

الدَّليل.فيالصَّحمحةوهيأحمد،عنالرِّوايات

فقال،ابنٍوابنُبنتأو،وابنأمّأو،وبنتابنٌاجتمعإنوكذلك

إحدىوهو،العصبةلأنَّهالابنعلىالثَّلاثالمسائلهذهفيالنَّفقة:الشَّافعيُّ

الثَّلاث.المسائلفيالميراثقدرعلىأنَّهاوالثَّانيةأحمد.عنالرِّوايات

فيلتساويهمانصفانعليهماوالبنتالابنمسألةفيالنَّفقة:حنيفةأبووقال

مسألةوفي.أقربلأنَّهاالبنتعلىالنَّفقة:ابنٍوابنبنتٍمسألةوفي،القرب

وقالأحمد،قولوهو،البنتعلىوالباقيالرُّبعُالأمِّعلى:وبنتٍأمٍّ

انفراد:والصَّحيح.أخيهامععصبةًتكونلأنَّها؛البنتبهاتنفردالشَّافعيُّ:

المطلق.الوارثلأنَّه؛بالإنفاقالعصبة

ذلكوأنَّ،بالكفايةمقدَّر!والأقاربالزَّوجةنفقةأنَّعلىدليلٌوفيه

عليه.هيمنإيَّاهامنعهإذابنفسهيأخذهاأنالنَّفقةلهلمنوأنَّ،بالمعروف

أبالأنَّ؛فيهدليلَولا.الغائبعلىالحكمجوازعلىبهاحتُجَّوقد

ولا،البيِّنةيسألهالم!ي!والنَّبيُّمسافرًا،يكنلمالبلدفيحاضرًاكانسفيان

.!منهفتوىهذاكانوإنَّما،دعواهبمجرَّدالمدَّعييُعطى

إذاغريمهمالمنيأخذأنللانسانوأنَّالظَّفر،مسألةعلىبهاحتُجَّوقد

:أوجهٍلثلاثةيدلُّولا.إيَّاهجَحدَهالذيحقِّهبقدربهظَفِرَ

الأخذيكونفلا،الزَّوجيَّةوهوظاهرٌهاهناالحقِّسببأنَّ:أحدها

ولاائتمنَك،منإلئالأمان!ةَ))ادِّ!ي!:النَّبيِّقوليتناولهفلاالظَّاهر،فيخيانةً

79



منفمنعَبينهمإ،مفرِّقًاالمسألتينعلىأحمدنصَّولهذاخانَك")1(.منتَخُنْ

الحديثين.بكلاوعمِلَالاخذَ،للزَّوجةوجَوَّزالظَّفر،مسألةفيالأخذ

وأبالإنفاقفيُلزِمه،الحاكمإلىترفعهأنالزَّوجةعلىيَشُقُّأنَّة:الثَّاني

حقِّها.أخذمنتمكُّنهامعمضرَّ!عليهاذلكوفي،الفراق

يمكنمستقرًّاواحدًا)2(حقًّاهوفليس،يومٍكلَّيتجدَّدحقَّهاأنَّ:الثَّالث

المدين.حقِّبخلاف،الحاكمإلىترفعهأوعليهتستدينأن

فصل

الزَّمان؛بمضيِّتسقطالزَّوجةنفقةأنَّعلىهذههندبقصَّةاحتُجَّوقد

لاإنَّهقولها:معالكفايةقدرمنلهامضىماأخْذِمنيُمكِّنهالم)3(لأنَّه

استفتتْة:وإنَّماطلبتْه،ولابهتَدَّعِلملأنَّهافيها؛دليلَولايكفيها.مايُعطيه!

بذلك.فأفتاهايكفيها؟ماالمستقبلفيتأخذهل

يسقظانهل،والأقاربالزَّوجات)4(نفقةفيالنَّاساختلففقدوبعدُ،

دونالأقاربنفقةتسقطأو،يسقطانلاأوكلاهما،الزَّمانبمضيِّ

:أقوالٍثلاثةعلى؟الزَّوجات

ابية،عنماهكبنيوسفحديثمن)3534(داودوأبو(4251)4أحمداخرجه(1)

وقال،هريرةأبيحديثمن(4621)والترمذي)3535(داودأبوأيضًاوأخرجة

".غريبحسن"حديث:الترمذي

.زفيليست"واحدا")2(

"لا".ز:ص،د،)3(

"."نفقاتز:)4(
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وإحدىحنيفةأبيمذهبوهذاالزَّمان،بمضيِّيسقطانأنَّهماأحدها:

أحمد.عنالرِّوايتين

للشَّافعيَّة.وجهوهذاطفلًا،القريبكانإذايسقطانلاأنَّهما:والثَّاني

منالمشهورهووهذاالزَّوجة،نفقةدونالقريبنفقةتسقط:والثَّالث

ومالك.وأحمدالشَّافعيِّمذهب

قدالحاكمكانإذا:قالمنمنهمالزَّمانبمضيِّأسقطوهاالذينثمَّ

لا:قالمنومنهم.والحنابلةالشَّافعيَّةبعضقولوهذا،تسقطلمفرضه!

ذكرهوالَّذي.الزَّمانبمضيِّسقطتإذاشيئًاوجوبهافيالحاكمفرضيُؤثِّر

ذلك،فيالقريبونفقةالزَّوجةنفقةبينالفرق""محرَّرهفيالبركاتأبو

نأإلايلزمهلا:وعنه،الماضينفقةلزِمَهينفقولممدَّةًغابوإذا1(:)فقال

فُرِضت،وإنمضىلماتلزمهفلاأقاربهنفقةوأمَّافرضَها.قدالحاكميكون

الحاكم.بإذنعليهيستدانأنإلا

القريبنفقةوجوبفيالحاكملفرضتأثيرلاوأنَّه،الصَّوابهووهذا

وتوجيهًا:نقلًاالزَّمانمنمضىلما

استقرارُأصحابهقدماءعن)2(ولاأحمدعنيُعرفلافإنَّهالنَّقل،أمَّا

وقدماءالشَّافعيِّعنولا،الحاكمفرضهاإذاالزَّمانبمضيِّالقريبنفقة

"و"الحاوي(""المهذَّبكصاحب،منهملمذهبهوالمحقِّقينأصحابه

هذهفيوليس.و"الذَّخائر(""و"البيان"و"التَّهذيب"و"النِّهاية("و"الشَّامل

فرضهاإذااستقرارهايوجدوإنَّما،فرضٍاستثناءبدونالسُّقوطإلاالكتب

.(2/511)"لمحررا"(1)

ز.فيليست"عن")2(
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نصرصرَّحوقد.وفروعه"الرافعيو"شرحو"الوجيز"""الوسيطفيالحاكم

"التَّمهيد"فيعثمانبنومحمد(""العدَّةفيوالمحاملي""تهذيبهفيالمقدسي

وعلَّلوا،القاضيفرضهاولوتستقرُّلابأنَّها"المعتمد"فيوالبندنيجي

معتجبلاولهذاالنَّفس)1(،لإحياءالمواساةوجهعلىتجببأنَّهاالسُّقوط

تُفرض.لمأوفُرِضَتْسقوطها،يوجبالتَّعليلوهذا.عليهالمنفقيسار

لاإمتاعٌالقريبنفقةأنَّذلكعلىيدلُّوممَّا)2(:المعاليأبوقال

دَينًامصيرهاستحالالكفايةإلىوانثنَى)3(التَّمليكفيهيجبلاوما،تمليكٌ

بمضيِّتستقرُّالصَّغيرنفقةإنَّ:يقولمنقولالتَّعليللهذاواستبعد.الذِّمَّةفي

ماعوضإيجابمعالكفايةإيجابأنَّجهةمنتضعيفهفيوبالغ،الزَّمان

إذاالأصحِّ،علىالحملصورةفيتقررها)4(عناعتذرثمَّ،متناقضٌمضى

الزَّوجة.كنفقةفهيبهاومنتفعةلهامستحقَّةالحاملبأنَّلهالنَّفقةإنَّقلنا:

نفقةأمَّاالصَّغير،والولدالحملفيهذا:قالثمَّتتقدَّر،قلنا:ولهذا:قال

انتهى.أصلًا.دينًاتصيرفلاغيرهما

نظرًا؛الحاكمفرْضِتصوُّرفيفانَّالصَّواب،هوهؤلاءقالهالذيوهذا

له(يَسَعْ)هلميعتقدهكانفانلا،أوالزَّمانبمضيِّسقوطهايعتقدأنإمَّالأنَّه

معسقوطهايعتقدلاكانوإن،لازمٍغيرأنَّهيعتقدماوإلزامُ،بخلافهالحكمُ

85(.)9/"الطالبينو"روضة7(01/0)الكبير""الشرحانظر:(1)

.(1/615)5("المطلب"نهايةفي2()

".على"وابتنى:""النهايةوفي.""وانتهى:المطبوعوفي.النسخفيكذا)3(

النسخ.خلاف"تقديرها":المطبوعفي(4)

النسخ.خلافيسغ(""لم:المطبوعفي)5(
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فإمَّاالشَّافعيِّ،لأصحابوجهٍعلىالصَّغيرالطِّفلفيإلاقائلٌبهيعرفلاأنَّه

فإنرابعًا.أمرًاأو،تقديرَهأو،الواجبإثباتَأو،الإيجابَ:بالفرضيعنيأن

بهأُريدإنوكذلك،لفرضهأثرَولاالحاصلتحصيلفهوالإيجاببهأُرلد

إنَّمافالتَّقديرالواجبتقديربهأُريدوإن،سِيَّانِوعدمهففرضهالواجبإثبات

أثرَفلا،وثبوتهسقوطهفيلاوالنُّقصانالزِّيادةمنالواجبصفةفييؤثِّر

الَّتيالأدلَّةمصادمةمنالتَّقديرفيمامعهذا.البتَّةَالوجوبفيلفرضه

ويكسوهميأكلممَّافيُطعِمهم،بالمعروفالنَّفقةالواجبأنَّعلىتقدَّمت

فيه.لننظربيانهمنبدَّفلارابعأمرٌبهأريدوإن.يلبسممَّا

هوفهذاالزَّمان،بمضيِّالسُّقوطعدمهوالمرادالرَّابعالأمر:قيلفإن

به.وتعلَّقالحاكمحكمفيهأثَّرالذيوهو،الحكممحلُّ

وإن؟بخلافهويقضييُلزِمثمَّالسُّقوطيعتقدأنيمكنفكيف:قيل

يُزِيللاالحاكمحكمأنَّومعلومٌ)1(،الإجماعفخلافالسُّقوطعدماعتقد

شرعًاالزَّمانبمضيِّسقوطهالواجبهذاصفةكانتفإذا،صفتهعنالشَّيء

صفته.عنالحاكمحكميُزِلْهلم

ماالزَّمانبمضيِّالسُّقوطَالحاكميعتقدأنوهوآخر،قسمبقي:قيلفإن

لاالفرضلأجلباستقرارهايحكمفهو،استقرَّتفُرِضتفإن،يُفرَضلم

.الزَّمانمضيِّبنفس

هذاوأنَّ،الزَّمانبمضيِّسقوطهااعتقدإذافانَّهشيئًا،يُجدِيلاهذا:قيل

هذاوما،ثبوتهوعدمسقوطهيعتقدبمايلزمأنلهيَجُزْلم،والشَّرعالحقُّهو

بهفقضي،مضطرٍّغيرطعامٍوصاحبُمضطرٌّإليهترافعلومابمثابةإلا

.زمنساقطة"الإجماع..اعتقد."وإن(1)
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صاحبهيعطولمالاضطرار،زالحتَّىأخذُهيتَّفقفلم،بعوضهللمضطرِّ

يستحقُّوالقريب،لهببذلهالطَّعامصاحبويُلزِمبالعوضيُلزِمهأنَّه،العوض

منالشَّارعمقصودحصلالوجوبزمنمضىفإذا،مهجتهلإحياءالنَّفقة

حصولمعووسيلتهالإحياءسببمنفاتبماالرُّجوعفيفائدةفلا،إحيائه

اَخر.بسببٍالسَّببعنوالاستغناءالمقصود

الزَّمانبمضيِّتستقرُّفإنَّها،الزَّوجةبنفقةعليكمينتقضفهذا:قيلفإن

بعينه.ذكرتموهالذيالمعنىهذاحصولمعتُفرض،لمولو

وسقوط،الإجماعأوبالنَّصِّالحكمبمعلوميكونأنبدَّلاالنَّقض:قيل

يُسقِطانها،روايةٍفيوأحمدحنيفةفأبو،نزاعٍمسألةالزَّمانبمضيِّالزَّوجةنفقة

فرَّقوا(1أسقطوها)والَّذين.يُسقِطانهالاالأخرىالرِّوايةفيوالشَّافعيُّوأحمد

)2(:بفروقٍالقريبنفقةوبينبينها

.صلةٌالقريبنفقةأنَّأحدها:

القريب.نفقةبخلافوالإعسار،اليسارمعتجبالزَّوجةنفقةأنَّ:الثَّاني

لاالقريبونفقةبمالها،استغنائهامعتجبالزَّوجةنفقةأنَّ:الثَّالث

وحاجته.إعسارهمعإلاتجب

أحدٍعنيُعرفولا،مضىمانفقةللزَّوجةأوجبواالصَّحابةأنَّ:الرَّابع

كتب%نَّهايبهكَئهُددَّهعمرعنفصحَّمضى،مانفقةَللقريبأوجبأنَّهقطُّمنهم

يطلِّقوا،أوينفقوابأنفأمرهم،نسائهمعنغابوارجالٍفيالأجنادأمراءإلى

ا!خ.خلافيسقطونها""لا:المطبوعفي(1)

"."بفرقين:،حم)2(
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منهم.مخالفٌذلكفيعمرَيخالفولممضى)1(،مابنفقةبعثواطلَّقوافإن

مايزولولا،والإجماعوالسُّنَّةبالكتابوجبتنفقةهذهالمنذر)2(:ابنقال

بمثلها.إلاالحججبهذهوجب

يعطيهالاسفيانأباأنَّ!يوِوّالنَّبيِّإلىهندشكتقد:المسقطونقال

ماأخْذَلهايُجوِّزولمالكفاية،قدرَالمستقبلفيتأخذأنلهافأباجكفايتها،

مضى.

النَّفقةوإنَّما،بالصَّداقهيإنَّمافالمعاوضة،معاوضةٍنفقةإنَّها:وقولكم

ونفقتها،عيالهجملةمنفهيكالأسير،عندهعانيةفهي،حبسةفيلكوخها

يحصلمامثلالاستمتاعمنلهيحصلالزَّوجينمنفكلٌّوإلَّا،مواساةٌ

وجهَفلامضىمانفقةعناستغنتْفإذاالمهر،علىعاوضهاوقدللآخر،

بالمعروفالقريبكنفقةالزَّوجةنفقةجعل!ي!والنَّبيُّ.بهالزَّوجلإلزام

نفسِلإحياءمواساةًبالمعروفوجبتإنَّماالثَّلاثةفالأنواع،الرَّقيقوكنفقة

بمضيِّعنهااستغنىفإذا،وقرابةٌرحموبينهبينهومن،وحبسهملكهفيهومن

مضىلمانفقتَهإلزامهفيمعروفٍوأيُّبها،الزَّوجلإلزاموجهفلاالزَّمان

الزَّوجةوتعريضِ،الحبسبطولوتعذيبِهعليهوالتَّضييقِذلكعلىوحبسِه

عنهازوجهابانقطاعالأخدانوعِشْرةوالخروجالدُّخولمنأوطارِهالقضاء

يعلمهلاماالمنتشرالفسادمنذلكوفي؟الواقعهوكماعليها)3(نظرهوغيبة

عنها،يصونهاومنحُماتِهاحَبْسِمناللّّهإلىلَتَعِجُّالفروجإنَّحتَّى،اللّّهإلا

وغيرهما.6(5)9/""الأوسطفيالمنذروابن(231)47الرزاقعبدأخرجه(1)

المنذر.ابنكتبفيأجدهولم367(./11)""المغنيفيكما2()

".نظيره"د:م،)3(
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استطارقدالذيالفسادبهذاادلّّهشرعيأتيأنادلّّهومعاذَأوطارها.فيوتسيُّبِها

.نارهواستَعَرتْشرارُه

مضى،مابنفقةيبعثواأنطلَّقواإذاالأزواجالخطَّاببنعمرأمروإنَّما

صحابيٍّعنذلكيُعرفولامضى،مانفقةيفرضواأنقَدِمواإذايأمرهمولم

بالكلِّيَّةوانقطاعِهاالطَّلاقبعدالماضيةبالنَّفقةالإلزاممنيلزمولا.البتَّةَ

تحتاجمابكلِّالزَّوجةواستقبل،والإقامةالنَّفقةإلىالزَّوجعادإذابهاالإلزامُ

،بيوميومًاتجبالزَّوجةونفقة.صحيحٍغيربالاَخرأحدِهمافاعتبارُ،إليه

لإلزاموجهَفلا،وقتهبمضيِّعنهاستغنتْفقدمضىوما،القريبكنفقةفهي

اللّهجعلهماضدُّوهو،الزَّوجينبينوالبغضاءالعداوةمنشأوذلك،بهالزَّوج

لاالذيالمختارالصَّحيحهوالقولوهذا.والرَّحمةالمودَّةمنبينهما

الزَّوجةكسوةبأنَّالشَّافعيِّأصحابصرَّحوقد.غيرَهالشَّريعةُتقتضي

فيلهمفإنَّ،تمليكٌلاإمتاعٌإنَّهما:قيلإذاالزَّمانبمضيِّيَسقُطانوسكنها

.(1)وجهينذلك

فصل

رسولهسنَّةولا،تعالىادلّّهكتابفيلهأصلَفلاالدَّراهم،فرصلوأمَّا

نصَّولا،تابعيهمولاالتًّابعينولاالبتَّةَ)2(،الصَّحابةمنأحدٍعنولاصلًإّ،

الآثاركتبوهذه.الإسلامأئمَّةمنغيرهمولاالأربعةالأئمَّةمنأحدٌعليه

الدَّراهم.فرضذكرمَنفأَوجِدُونا)3(أظهرنا،بينالأئمَّةوكلاموالسُّنن

3(.80)8/"المحتاج"تحفة:وانظر.(""وجهان:،حم(1)

.زص،د،فيليست""البتة)2(

وجدنا"."فماز:)3(
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،بالمعروفوالرَّقيقوالزَّوجاتالأقاربنفقةأوجبسبحانهواللّه

صاحبعليهنصَّالذيالمعروفبل،الدَّراهمفرضُالمعروفمنوليس

سوىالمعروفليس،يلبسممَّاويكسوهميأكلممَّايُطعِمهمأنالشَّرع

المنكر.منالمنفقعلىالدَّراهموفرضُهذا.

لمعمَّاالاعتياضيصحُّولا،عوضِهولاالواجبمنالدَّراهموليست

كانتولوفيومًا،يومًاتجبوالزَّوجاتالأقاربنفقةفإنَّ،يملكولميستقرَّ

الدَّراهمفإنَّ،والقريبالزَّوجرضىبغيرعنهاالمعاوضةتصحَّلممستقغ

الطَّعامأوالشَّافعىِّ،عندالبُرُّإمَّاوهوالأصليِّ،الواجبعنعوضًاتُجعل

منبدراهمذلكعلىالمعاوضةعلىيُجبَرفكيفالجمهور،عندالمعتاد

لقواعدمخالف!فهذاذلك؟علىلهالشَّرعصاحبِإجبارِولارضاهغيرِ

عليهوالمُنفَقالمنفِقاتَّفقإنولكنالعباد،ومصالحالأئمَّةونصوصالشَّرع

باتِّفاقهما.جازذلكعلى

نزاعلهاالواجبةالنَّفقة(1عن)الزَّوجةاعتياضجوازفيأنَّهمحهذا

ثبتطعامٌنفقتهالأنَّتعتاض؛لا:فقيل،وغيرهالشَّافعيِّمذهبفيمعروفٌ

فلاهذاوعلى،فيهكالمُسلَمالقبضقبلعنهتعتاضفلاعوضًا،الذِّمَّةفي

بغيرتعتاض:وقيل.البتَّةَشيءٍولاثيابٍولابدراهملاالاعتياضيجوز

الماضي،عنالاعتياضكانإذاهذاربًا،بهماالاعتياضفإنَّوالدَّقيق؛الخبز

السُّقوط،بصددلأنَّهاواحدًا؛وجهًاعندهميصحَّلمالمستقبلعنكانفإن

استقرارها.يُعلَمفلا

".)1(د،ص،ز:"على
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في!ي!اللّهرسولحكممنرُويماذِكر

بنفقتهاأعسَرَاذازوجهافراقِمنالمرأةتمكين

رسولقال:قالهريرةأبيحديثمن(1)""صحيحهفيالبخاريُّروى

واليد-غِنًىظَهْرِكانَّعنما:لفظٍوفي-غِنًىتَركَماالصَّدقة))أفضلع!يوّ:اللّّه

تُطعِمنيأنإمَّا:المرأةتقول".تَعُولبمنوابدَأْالسُّفلى،اليدمنخيزالعليا

أَطعِمْني،الولد:ويقولواستعمِلْني،أَطعِمْنيالعبد:ويقولتُطلِّقني،أنوإمَّا

لا،:قالع!يوّ؟اللّّهرسولمنهذاسمعتَ،هريرةأباياقالوا:تَدَعُني؟مَنإلى

.هريرةأبيكيسمنهذا

"،تَعُولبمن"وابدَأْ:فيهوقال)2(كتابهفيالحديثهذاالنَّسانيُّوذكر

فارِقْئي،وإلَ!أطعِمْني:تقول"امرأتك:قال؟اللّهرسولياأعولمن:فقيل

."؟تتركنيمنإلئ:)3(يقولولدُك،واستعمِلْنيأطعِمْني:يقولخادمك

بنسعيدحديثمنعندهوهوهكذا،النَّساليِّكتابنسخجميعفيوهذا

،هريرةأبيعنصالحأبيعنأسلمبنزيدعنعجلانبنمحمَّدعنأيوب

5356(.)5355،برقم(1)

)3363(،حبانوابن(،01)818أحمدوأخرجه(.19)67"الكبرى"السنن2()

أبيكلاممنالزيادةهذهأنوالمحفوظ774(،)7/"الكبرى"السننفيوالبيهقي

عقبالبيهقيقال)5355(.""الصحيحفيالبخاريأخرجهكمااللَّهُ!عكَئهُ،رَهريرة

ا!كَئهُلتَّههريرةأبيعنالمقبريعنعجلانابنعنوغيرهعيينةابن"رواه:تخريجه

ابيعنصالحأبيعنالأعمشجعلهوكذلك،هريرةأبيقولمناَخرهوجعل

.(105)9/"الباري"فتحفيالرفعرجَّحَمنالحافظووهَّمَ."هريرة

النسخ.فيوليست"أطعمني":المطبوعفيبعدها)3(
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.ثقتانومحمدوسعيد

ثن!مَطَر،بنبِشربنمحمدثنا،الشافعيبكرأبوثناالدَّارقطنيُّ)1(:وقال

أبيعن،صالحأبيعن،عاصمعن،سلمةبنحمَّادثنا،فرُّوخٍبنشيبان

الحديث."طلِّقنيأوأطعِمْني:لزوجهاتقولالمرأة":قالء!يوِوّالنَّبيُّأنَّهريرة

قانحٍبنالباقيوعبدالسَّماكبنأحمدبنعثمانثناالدَّارقطنيُّ)2(:وقال

إبراهيمبنإسحاقثناالخزَّاز،عليبنأحمدأخبرناقالوا:عليبنوإسماعيل

عن،سعيدٍبنيحيىعن،سلمةبنحمَّادثنا،منصورٍبنإسحاقثناالباوردي،

بينهما.يُفرَّق:قالامرأتة،علىينفقمايجدلاالرَّجلفيالمسيَّببنسعيد

صالحأبيعنبَهْدَلةبنعإصمعنسلمةبنحمَّادإلىالإسنادوبهذا

)3(.مثلهصووالنَّبيِّعنهريرةأبيعن

:قالالزنادأبيعنسفيانثنا)4(:""سننهفيمنصورٍبنسعيدوقال

أيُفرَّق،امرأتهعلىينفقمايجدلاالرَّجلعنالمسيَّببنسعيدسألت

.سنَّةٌ:قال؟سنَّة:قلت.نعم:قالبينهما؟

عن5(10)9/("الفتح"فيقال،بهدلةبنعاصمإسنادهوفي3781(،)"السنن"في(1)

شيئًا".عاصمحفظفيلان؛فيهحخلا"الإسناد:هذا

الإمامأعلهوقد773(،)7/"الكبرىالسنن"فيالبيهقيطريقهومن)3783(.برقم2()

ورواه،فاختصرهفيهوهممنصوربنإسحاقبأن(21)39"العلل"فيحاتمأبو

.(1612)لبانيللأ"الغليلإرواء":وينظر.بمعناه

الكلاموتقدم773(،)7/"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومن3784(.)برقم)3(

3(.40)8/الملقنلابنالمنير"البدر"وينظر:،عاصمعلى

السنن"فيالبيهقيطريقةومن-(511)5/"الأم"فيالشافعيوأخرجة82(.2/)(4)

.(13591)شيبةأبيوابن-773()7/"الكبرى
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مراسيلمنيكونأنفغايتهع!يوِوّ،اللّّهرسولسنَّةإلىينصرفوهذا

المسيَّب.بنسعيد

:أقوالٍعلىالمسألةهذهحكمفيالفقهاءواختلف

سعيدٍبنيحيىعنسفيانروىيُطلِّق،أويُنفِقأنعلىيُجبَرأنَّهأحدها:

أُجبِرامرأتهعلىينفقماالرَّجليجدلمإذا:قالالمسيَّبابنعنالأنصاريِّ

طلاقها)1(.على

فييُؤجَّل:قاللكنَّه؛مالكقولوهذا،الحاكمعليهيطلِّقهاإنَّما:الثَّاني

تَطْهُر،حتَّىأُخِّرحائضوهيالأجلانقضىفإن،ونحوهشهرًاالنَّفقةعدم

العدَّةفيأيسرَفإن،رجعيَّةًطلقةًالحاكمعليهيُطلِّقهاثمَّ،عامينالصَّداقوفي

ارتجاعها.فله

:قولانوللشَّافعيِّ

المعسرنفقةوتبقى،معهأقامتشاءتإنتُخيَّر،الزَّوجةأنَّأحدهما:

تمكِّنهلموإننفسها،منأمكنَتْهإذاهذا:أصحابهقال.ذمَّتهفيلهادَينًا

النكّاح.فسختشاءتوإننفقتها،سقطتْ

لتكتسب.عنهايدهالزَّوجيرفعلكن،تفسخأنلهاليس:الثَّانيوالقول

الفسخ.تملكأنَّهاوالمذهب

:وجهانفيهفسخ؟أوطلاقهووهلفالوا:

وأيُطلِّقأنيُلزِمهحتَّىالقاضيإلىالرَّفعمنبدَّفلا،طلاقٌأنَّه:أحدهما

ثانيةً،عليهطلَّقراجعهافإن،رجعيَّةًطلقةًعليهالحاكمطلَّقأبىفإنيُنفِق،

36(.11/1)""المغنيفيوهو(.1)3579شيبةأبيابنالإسنادبهذاأخرجة(1)
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ثالثةً.عليهطلَّقراجعهافإن

تفسخثمَّالإعسارليثبتالحاكمإلىالرَّفعمنبدَّفلافسخ،أنَّه:والثَّاني

وجوبهايتجدَّدالنَّفقةلأنَّ؛ملكَتْهالفسخأرادتثمَّالمقاماختإرتوإن،هي

؟ايّلإمٍثلاثةمضيِّبعدإلاتملكهلاأوالحالفيالفسخَتَملِكوهل.يومٍكلَّ

الثَّاني.عندهمالصَّحيح،قولانفيه

الرَّابع،اليومنفقةعليهوتعذَّرتْنفقتهاالثَّالثاليومفيوجدفلوقالوا:

:سليمانأبيبنحمَّادوقال.وجهانفيه؟الإمهالهذااستئنافيجبفهل

لهيُضرَبالعزيز:عبدبنعمروقال.العنِّينعلىقياسًايفسخثمَّسنةًيُؤجَّل

.(1)ونحوهالشَّهر:مالكوقال.شهرانأوشهر

بينتُخيَّرالمرأةأنَّ:مذهبهظاهروهيإحداهما،روايتانأحمدوعن

فيخيَّر،الحاكمإلىرفعتْهالفسخاختارتفإن،الفسخوبينمعهالمقام

فإن،الفسخفيلهايأذنأوالطَّلاقعلىيُجبِرهأوعليهيفسخأنبينالحاكم

العدَّة.فيأيسرَوإنلهرجعةولا،طلاقٌلافسخفهوالفسخفيأذنأوفسخ

مُعسِرٌوهوراجعَهافإنرجعتُها،فلهرجعيًّافطلَّقالطَّلاق)2(علىأجبرهوإن

رضيتْوإنوثالثًا،ثانيًاعليهفسخالفسخَفطلبتعليهاالإنفاقمنامتنعأو

ثمَّبعُسْرتِهعالمةًتزوَّجتهأوالفسخُ،لهابداثمَّعُسْرتهمعمعهبالمقام

ذلك.فلها،الفسخاختارت

الموضعينفيالفسخلهاليسأنَّهأحمدكلاموظاهر)3(:القاضيقال

362(./11)"المغني"فيالأقوالهذهانظر(1)

".الطلاقذلك"على:صد،)2(

366(.)11/"المغني"فيكما)3(
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عالمةًالعقدفيودخلتْبعيبهرضيتْلأنَّها،مالكقولوهوخيارها،ويَبطُل

العقد:بعدقالتأوبِعُنَّته،عالمةًعنِّينًاتزوَّجتلوكما،الفسختملكفلم،به

عنِّينًا.بهرضيتُقد

والحجَّة.المذهبمقتضىهو:القاضيقالهالذيوهذا

كلَّمتجدِّدٌحقُّهاقالوا:-بالمقامرضيتْوإن-الفسخلها:قالواوالَّذين

إسقاطيتضمَّنرضاهاولأنَّ:قالواحقِّها.بتجدُّدالفسخلهافيتجدَّد،يويِم

البيع.قبلالشُّفعةكاسقاطيسقطفلم،الزَّمانمنفيهيجبلمفيماحقها

أسقطتْهالووكذلك،تسقطلمالمستقبلةالنَّفقةأسقطتلووكذلكقالوا:

يسقط،لمقبلهالمهرَأسقطتلووكذلك،نفقةٍبلاورضيتْجملةًالعقدقبل

به.الثَّابتالفسخُيسقُطلموجوبهايسقطلموإذا

يتجدَّد،الجماعمنحقَّهابأنَّذلكعنأجابوابالسُّقوطقالواوالَّذين

فيه.الرُّجوعتملكولمسقطَ،بالعُنَّةالفسخمنحقَّهاأسقطتإذاهذاومع

عليهمتَّفقٍغيرأصلٍعلىقياس!نفقتهاإسقاطعلىذلكوقياسكمقالوا:

البيع،قبلبإسقاطهاالشُّفعةسقوطعلىيدلُّالدَّليلبلبالدَّليل،ثابتٍولا

فإنَّشريكَه،يُؤذِنَحتَّىأنَّيبيعَلهيَحِلُّ"لا:قالأنَّه!يالهالنَّبيِّعنصحَّكما

البيعقبلأسقطهاإذاأنَّهفيصريحٌوهذا(.1)"بالبيعأحقُّفهويُؤذِنْهولمباعَه

النَّفقةمنحقِّهالسقوطأصلًاهذافنجعلوحيمئذٍ،بعدهطَلَبَهايملكلم

كالشُّفعة.ثبوتهقبلبإسقاطهفسقطالضَّرر،لدفعخيار)2(:ونقول،بالإسقاط

لفظوهذااللَّةُ!ككَئهُ،رَجابرحديثمن(61)80ومسلم22(،41)البخاريأخرجه(1)

مسلم.

"خيارًا".د:2()
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وأعليهدخلإذاالمستأجرفإنَّ،المُؤْجَرةالعينفيبالعيبهذاينتقضثمَّ

منحقِّهوتجدُّدهذا،بعدالفسخُلةيكنلمالفسختركاختارثمَّبهعلم

1(.بينهما)فرقولاسوام!،النَّفقةمنالمرأةحقِّكتجدُّدوقتٍكلَّالانتفاع

يسقط،لمقبلهالمهرأسقطتأوالنكّاحقبلأسقطتْهالو:قولهوأمَّا

هذا.سببهانعقادبعدكإسقاطهبالكلِّيَّةسببهانعقادقبلالحقِّ)2(إسقاطفليس

الإسقاطينبينفرقَفلاخلافٌفيهاكانوإن،إجماعالمسألةفيكانإن

.القياسامتنعفرقٌبينهماكانوإن،الحكمينبينوسوَّينا

وصاحبيه.حنيفةأبيقولوهذا،الفسخلهاليس:أخرىروايةٌوعنه

فلمعوضَهإليهايُسلِّململأنَّه؛الاستمتاعمنتمكينُهيلزمهالاهذاوعلى

إليه،تسليمهيجبلمالمبيعبثمنالمشتريأعسرلوكما،تسليمهيلزمها

حبسهافيلأنَّنفسها؛علىتنفقهماوتُحصِّللهالتكتسبسبيلهاتخليةُوعليه

بها.إضرارًانفقةٍبغير

حبسها؟يملكفهَلْ)3(،مُوسِرةًكانتفلو:قيلفإن

المُؤْنةَكفاهاإذايملكهإنَّمالأنَّهحبسها؛يملكلاأيضًا:قالواقد:قيل

الاستمتاعإلىولحاجته،والكسوةالنَّفقةمنمنهلهابدَّلاعمَّاوأغناها

جماعةٍقولوهذاحبْسَها،يملكلموهذاهذاانتفىفإذاعليها،لهالواجب

والخلف.السَّلفمن

.المطبوعفيليست"بينهما"(1)

.دفيليست""الحق)2(

النسخ.خلاففهلّا("":المطبوعفي)3(
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يجدلاعمَّنعطاءسألت:قالجريجٍابنعن)1(الرزاقعبدذكر

نألهاليسوجدتْ)2(،ماإلالهاليس:قالالنَّفقة،منامرأتهيصلحما

يطلِّقها.

فيقالأنَّهالبصريِّالحسنعنجماعةٍعنسلمةبنحمَّادوروى

وينفقوتصبر،اللّّهوتتَّقيتُواسِيه:قال:امرأته،)3(]نفقةعنيَعجِزالرَّجل

)4(.استطاعماعليها

مايجدلارجلٍعنالزُّهريَّسألنت:قالمعمرعن()ْالرزاقعبدوذكر

وتلا:بينهما،يُفرَّقولابهيُستَأْنَى)6(:قالبينهما؟أيُفرَّق،امرأتهعلىينفق

معمر:قال7،.:]الط!قبَغدَعُتسلُت!ما!هوإِلَّامَآإتمَفَاسَيَخعَلُأللَّهُ!سًااللَّهُلَايُكلَّفُ!يو

سواءً.الزُّهريِّقولمثلُالعزيزعبدبنعمرعنوبلغني

بنفقتها:زوجهايُعسِرُالمرأةفيالثَّوريِّسفيانعن)7(الرزاقعبدوذكر

بينهما.قرَّقمنبقولتأخُذْولاقلْتصبِرْ،امرأ!ابتُلِيتْ،هي:قال

إحداها.هذه،رواياتٍثلاثالعزيزعبدبنعمرعن:قلت

")12354(."المصنففي)1(

.دفيليست("وجدتماإلالهاليس")2(

التخريج.مصدرفيوهي،النسخفيليست)3(

79(./01)حزملابن""المحلى:ينظر(4)

.()12355("المصنف"في)5(

تستأئِي".":المطبوعوفي،النسخفيكذا)6(

.()12356""المصنففي)7(
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:قالأبيهعنالزِّنادأبيبنالرَّحمنعبدعنوهبابنروى:والثَّانية

عليها:يُنفِقلاأنَّهإليهشكتْامرأةٍلزوجِيقولالعزيزعبدبنعمرشهدتُ

فرِّقواالأجلذلكإلىعليهاينفقلمفإن،شهرينأو1()شهرٍأجلَلهاضرِبوا

وبينها)2(.بينه

أنَّالرحمنعبدبنمحمدعنلهيعةابنعنوهبابنذكر:والثَّالثة

عليها،يُنفِقلارجلًاابنتَهأنكجَبأنَّهالعزيزعبدبنعمرإلىشكارجلًا

فقال،شيءٌليليسأنَّهيعلموهوأَنكحَني:فقال،فأتىالزَّوج،إلىفأرسل

4(.)بأهلكاذهَبْ؟أصنعالذيفما؟)3(تعرفهوأنتَأنكحتَهعمر:

مالكفيهاتناظروقد،كلِّهمالظَّاهرأهلمذهبالتَّفريقبعدموالقول

امرأتهعلىالرَّجلينفقلمإذا:يقولونالنَّاسأدركتُ(:)همالكفقالوغيره

مالك:فقال،ويحتاجونيُعسِرونالصَّحابةكانتقد:لهفقيلبينهما.فُرِّق

رجاءً.تزوَّجتْهإنَّما؛كذلكاليومالنَّاسليس

ولم،اللّّهعندوماالآخرةالدَّاريُرِدنكنَّالصَّحابةنساءأنَّ:كلامهومعنى

كانواأزواجهنَّلأنَّ؛أزواجهنَّبعُسْريبالينيكُنَّفلمالدُّنيا،مرادهنَّيكن

ونفقتهنّالأزواجدنيارجاءَتزوَّجنفإنَّمااليومالنِّساءوأمَّا.كذلك

شهرًا(".أجلًا":المطبوعوفي.التخريجومصدرالنسخفيكذا(1)

9(.01/4)حزملابن"المحلى"2()

التخريج.ومصدرالنسخفيوليست."قال،نعم:"قال:زيادةالمطبوعفيبعدها)3(

اختلاطه.قبللهيعةابنعنحدثممنوهبوابن59(،/01)حزملابن"المحلى"(4)

.2(26)8/"الفروعو"(01/59)"المحلى"فيكما(5)
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هذافصارالدُّنيا،رجاءعلىاليومتدخلإنَّمافالمرأة(،1وكسوتهنّ)

كالمشروطونسائهمالصَّحابةعرفوكانالعقد،فيكالمشروط)2(العرف

مالكعلىأَنكر!انَّماكاللَّفظيِّ،مذهبهأصلفيالعرفيُّوالشَّرطالعقد،في

غَوْرَه.ويفهميفهمهلممنهذاكلامَه

حتَّىحُبِسبالنَّفقةأعسرَإذاالزَّوجأنَّوهو:آخر،مذهبٌالمسألةوفي

وصاحبُ)4(حزمٍابنُ-النَّاسحكاه)3(المذهبوهذا.ينفقهمايجدَ

(.)ْالبصرةقاضيالعَنْبريالحسنبناللّّهعبيدعن-وغيرُهما(""المغني

وعذابالسِّجنعذاببينعليهوُيجمَعيُسجَنشيءٍلأيِّ!العجبويادلّّه

شَمَّمنأظنُّوما،عظيمبهتانهذاسبحانك؟أهلهعنالبعدوعذابالفقر

هذا.يقولالعلمرائحة

كانإذاالإنفاقَ)6(تُكلَّفالمرأةأنَّوهو:آخر،مذهِبٌالمسألةوفي

شكَّبلاخيرٌوهوحزم،ابنمحمدأبيمذهبوهذا.نفسهنفقةعنعاجزًا

نفسه،نفقةعنالزَّوجعجزقإن"المحلَّى")7(:فيقال.العنبريمذهبمن

برهانُأيسرَ.إنذلكمنبشيءتَرجعلا،عليهالنَّفقةَكُلِّفتِ،غنيَّةٌوامرأتُه

النسخ.خلاف"وكسوتهمونفقتهم":المطبوعفي(1)

".المعروف":المطبوعفي2()

".مذهب":م)3(

واستغربه.عليةردَّحزمفابنخطأ.،حزم"ابن"عن:المطبوعفي)4(

36(.11/1)"المغنيو"(01/39)""المحلى:انظر(5)

النسخ.فيليستعليها"":المطبوعفيبعدها)6(

)7((01/.)29
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لَاتُكَلَّفُبِآلمحغرو!تكثموَتُهُنَّلَهُورِزقُهنَّأثمَؤلُودِ!ووَ!:وجلَّعزَّاللّهقولذلك

لِلط!ذَفِلُأل!ارِثِوَعَلَىجِمصَلَدِةولهُبوَلَدِهَاوَلَامَؤلُودٌةُمِوَلِدَلَا!قحَاَرَّ(1)لَّاوُشعَياإِنَقشُ

.القرآنبنصِّالنَّفقةُفعليه!،وارثةٌوالزوجة233،،:]البقرة

فهمه؛ماخلافُمنهالهلتبيَّنالآيةسياقَتأمَّللومحمد!لأبيعجبًاويا

وهذا!،بآلمحغروفِتلَهُورِزقُهُنَّكتموَتُهُنآثمَؤلُودِ)وَ!:قالسبحانهالدّهفإنَّ

سبحانهفجعل،!وذَلِكمِثلُ)وَعَلَىأل!ارِثِ:قالثمَّ،شكٍّبلاالزَّوجاتضمير

وكسوتهنَّالوالداترزقِمِنْالولدوارثِأو،لهالمولودوارثِعلى

حتَّىالزَّوجاتغيرعلىنفقةالاَيةفيفأين،الموروثعلىمامثلَبالمعروف

إليه؟ذهبلماعمومُهايُحمَل

سَقَصلنفِقذوُشَعَةِمِّنا:تعالىبقولهبالإعسارالفسخيرلممنواحتجَّ

.(7:الط!ق]!وتمَفَاالَّامَاَءَإِ!سًاأدلَّهُلَايُكلِّفُأدلَّهُأتحَهُءَ!اَفَليُنفِقورِزقهُوَفَيقُدِرَعَلتهِ

ولم،عليهيجبلاماترلبفقدالحالهذهفيالنَّفقةَاللّّهيكلِّفهلموإذاقالوا:

بذلك.وتعذيبِهوسَكَنِهحبِّهوبينبينهللتَّفريقسببًايكونفلا،بتركهيأثم

جابرعنالزبيرأبيحديثمن)2(""صحيحهفيمسلمروىوقدقالوا:

نساؤهحولهجإلسًافوجداه!ي!،اللّّهرسولعلىوعمربكرأبودخل:قال

سألتْنيخارجةبنتَرأيتَلو،اللّّهرسوليابكر:أبوفقالساكتًإ،واجمًا

حوليهنَّ:وقال!يماللّّهرسولفضحكعنقَها،فوجأتُإليهافقمتُالنَّفقةَ

إلىعمروقامعنقها،يَجَأُعائشةإلىبكرأبوفقام،النَّفقةيسألننيترىكما

النسخ.فيليستوسعها"إلانفستكلفلا"(1)

.(1)478برقم)2(

115



؟عندهليسما!صاددّهرسولتسألن:يقولكلاهماعنقها)1(،يجأحفصة

رسولاعتزلهنَّثمَّ،عندهليسماأبدًاشيئًا!اللّهرسولنسأللاواللّه:فقلن

الحديث.وذكر.شهرًاع!ي!اللّّه

ذإ!يمّاللّهرسولبحضرةابنتيهمايضربانوعمربكرأبوفهذا:قالوا

رسولولقرَّهماللحقِّطالبتينِيضرباأنالمحالومنيجدها،لانفقةًسألاه

حالفيالنَّفقةمنطلبَتَاهفيمالهماحقَّلاأنَّهعلىفدلَّذلك،على"لمج!اللّه

النكّاحفسخمنالمرأةُتُمكَّنفكيفباطلًالها)2(طلبهماكانوإذاالإعسار،

نأالدَّينصاحبَسبحانهاللّهأمروقدلها،يحلُّولاطلبُهلهاليسمابعدمِ

بإنظازمأمورةٌفالمرأةدَينًا،يكونأنالنَّفقةوغاية،الميسرةإلىالمعسرَيُنظِر

وإنالزَّوج،ذمَّةفيتثبت:قيلإنهذا.القرآنبنصِّ)3(الميسرةإلىالزَّوج

وأبعدُ.أبعدُفالفسخالزَّمانبمضىِّتسقط:قيل

علىالصَّبرالحقِّصاحبعلىأوجبَوتعالىسبحانهفادلّّهقالوا:

يُبِحهلمفَجَورٌالامرينهذينعداوماحقَه،بتركالصَّدقةإلىونَدَبَهالمُعسِر،

تُنظِريهأنإمَّا:بسواءٍسواءًلهاتعالىاللّّهقالكماالمرأةلهذهنقولونحن،له

الأمرين.هذينعدافيمالكِحقَّولاتَصَّدَّقي،أنوإمَّاالميسرةإلى

أضعإفَمُعسِروهموكانوالموسرُ،المعسرُالصَّحابةفييزلولم:قالوا

بإعسارالفسخمنواحدةًامرأةًقطُّ!ي!النَّبيُّمكَّنفما،موسريهمأضعافِ

شاءتوإنصبرتشاءتفإنلها،حقّالفسخأنَّأعلَمَهاولازوجها،

.زفيليستعنقها"يجأحفصةإلىعمر"وقام(1)

.د،صفيليست"لها")2(

.دمنساقطة"الميسرة..."وغاية)3(
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حقَّهنَّ،تركنالأزواجأنَّفهَبْ،بأمرهادلّهعنالأحكاميُشرِّعوهو،فسخت

نساءخير!يمّنساوهوهؤلاءبحقِّها؟تطالبواحدةٌامرأ!فيهنَّكانأفما

منشهرًاعليهنَّيدخللاأنوحلفأغضبنه،حتَّىبالنَّفقةيطالبنهالعالمين

الفسختملكالمرأةأنَّشرعهفيالمستقِرِّمنكانفلوعليهنَّ،مَوجِدتِهشدَّة

ضرورتهماإليهرُفِعوقد،واحدةٍامرأةٍمنولوذلكإليهلَرُفِعزوجهابإعسار

إنِّي:رِفاعةامرأةلهوقالت،الننكّاحفقدمن(1النَّفقة)فَقْدضرورردون

الثَّوب)2(.هُدْبةِمثلُمعهوإنّماالزَّبيربنالرحمنعبدرفاعةَلبنكحتُ

النّدرةغايةفيفيهمكانهذاأنَّالمعلومومن.وبينهابينهيُفرِّقأنتريد

زوجهاوبينبينهايُفرَّقأنواحدةٌامرأةٌمنهطلبتفماالإعسار،إلىبالنِّسبة

لإعسار.با

الرَّجلفيفتقرللعباد،مَطيَّتينِ)3(والغنىالفقراللّهجعلوقدقالوا:

البلاءلعمَّامرأتهعليهفُسِختافتقرمنكلُّكانفلوالوقتَ،ويستغنيالوقتَ

فمنالنِّساء،أكثربيدالفراقوكان،العالمأكثرأنكحةُوفُسِختالشَّرُّ،وتفإقم

أحيانًا؟النَّفقةوُيعوِزعُسرةٌتُصِبْةلمالذي

بالجماعوأَعسرتْمتطاولٍبمرضالاستمتاعُالمرأةمنتعذَّرولو:قالوا

إعسارمعكاملةًالنَّفقةعليهيوجبونبلالننبّاح،فسخمنالزَّوجُيُمكَّنلم

نأغايتهاالَّتيالنَّفقةعنباعسارهالفسخمنيُمكِّنونهافكيفبالوطء،زوجته

؟الاستمتاععنعوضًاتكون

.زفيليست""النفقة(1)

اكأيلَّهُعَنهَا.رَعائشةحديثمن(1)433ومسلم2(،)963البخاريأخرجة2()

"مظنتين".ز:،م)3(
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:تقول"امرأتك:قولهبأنَّفيهصرَّحفقدهريرةأبيحديثوأمَّاقالوا:

فيهكذا.جي!النَّبيِّكلاممنلا،كِيْسهمنطلِّقني"وإلَّاعليئَأَنفِقْ

أبويقولثمَّوقال)2(:سعيدٍأبيبنسعيدعنهورواه،عنه)1("الصَّحيح"

الزِّيادة.فذكر،تقولتكامرأ:الحديثبهذاحدَّثإذاهريرة

أبيعنصالحأبيعنبهدلةبنعاصمعنسلمةبنحمَّادحديثوأمَّا

عنسعيدٍبنيحيىحديثإلىفأشاربمثله)3(،!يطالنَّبيِّعنهريرة

يُفرَّق:قال،امرأتهعلىينفقمايجدلاالرَّجلفيالمسيَّببنسعيد

وأحسنُأصلًا،!النَّبيِّعنيكونأنيحتمللامنكرفحديثٌبينهما)4(=

قولوأراد،بالمعنىرَوىأنَّهوالظَّاهرموقوفًا،هريرةأبيعنيكونأنأحواله

هريرةأبيعنديكونأنوأمَّا."طَلِّقْنيأوأطعِمْني:تقول"امرأتك:هريرةأبي

يفرَّق:فقالامرأتهعلىينفقمايجدلاالرَّجلعنسئلأنَّهجوّالنَّبيِّعن

به،حدَّثولاهريرةأبوسمعهولا!يط،الدّهرسولهذاقالمافوالدّهبينهما=

أطعمني:تقول))امرأتك:!لمج!النَّبيِّعنيرويأنيستجيزلاهريرةوأبوكيف

النَّبيِّإلىنسبتهيتوهَّملئلَّا،هريرةأبيكيسمنهذا:ويقولُ"،طلِّقنيوإلَّا

ص!.

إذاالرَّجلأنَّ:المسألةهذهفيوقواعدهاالشَّريعةأصولتقتضيهوالَّذي

اذكانأو،لهشيءلامُعدِمًافظهر،ذلكعلىفتزوَّجتْهمالٍذوبأنَّهالمرأةغَرَّ

8(.0)صتخريجهتقدم(1)

.(466)7/"الكبرىالسنن"فيالبيهقيرواهكما)2(

.(701)صتقدموقد3781()الدارقطنيرواه)3(

.(701)صتقدموقد3782()نفسةالمصدر(4)
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بنفسهامالهمنكفايتهاأخْذِعلىتقدرولمامرأتهعلىالإنفاقَتركأومالٍ

ثمَّموسرًاكانأوبعسرتهعالمةًتزوَّجتْهوإن،الفسخَلهاأنَّ=بالحاكمولا

تصيبهمالنَّاسُيزلولم،ذلكفيلهافسخَفلامالهاجتاحتْجائحةأصابته

وبينهنَّ،بينهمليفرِّقواالحكَّامإلىأزواجُهمترفعهمولماليساربعدالفاقة

التَّوفيق.وبادلّه

وهذابالصَّداق،بالإعسارالفسخلهايثبتلاالفقهاء:جمهورقالوقد

عامَّةاختارهأحمد،مذهبمنالصَّحيحوهووأصحابهحنيفةأبيقول

إسحاقأبوالشَّيخوفصَّل.الشَّافعيِّأصحابمنكثيرٍقولوهو،أصحابه

لاوبعده،الفسخبهثبتالدُّخولقبلكانإنفقالا:هريرةأبيبنعليِّوأبو

وهو،محضٌعوضأنَّهمع(1هذا)أحمد.مذهبفيالوجوهأحدوهو،يثبت

عدمفيتقرَّرماوكلُّالنَّصُّ،عليهدلَّكماالمبيعثمنمنبهيُوفَّىأنأحقُّ

وأولى.النَّفقةفيفمثلُهبهالفسخ

فيليسمابالزَّوجةاللَّاحقالضَّررمنبالنَّفقةالإعسارفي:قيلفإن

النَّفقة.بخلافبدونهتقوم)2(البنيةفإنَّ،بالصداقالإعسار

وذعليهاينفقأومالهامنتُنفِقبأننفقتهبدونتقومقدوالبِنية:قيل

وتقدِّر،العدَّةزمنبهتعيثزبمافتعيثزوبالجملةغَزْلها،منتأكلأوقرابتها

عدَّةً.كلَّهالزَّوج(عُسْره)زمنَ

.زفيليست"هذا"(1)

"."البينة:مد،ز،ح،)2(

"عشرة".:ص،حد،)3(
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معهاكانولوتفسخأنلها:يقولونالفسخلهايُجوِّزونالذينثمَّ

هذاوبازاءنفقتها،عنالزَّوجعجزإذاوالفضَّةالذَّهبمنالمقنطرةالقناطير

تنفقأنعليهايجبإنَّهحزم)1(:ابنمحمدأبيالغربمنجنيقِقولُالقول

قولالعجائبومننفسها.منوتمكِّنهمالهافتعطيه،الحالهذهفيعليه

يُحْبَس.بأنَّهالعنبري

المصالحمنعليهاشتملتوماوقواعدها،الشَّريعةأصولتأمَّلنتهـاذا

أدنىوتفويتأدناهما،باحتمالالمفسدتينأعلىودفعالمفاسد،ودرء

،الاقوالهذهمنالرَّاجحالقوللكتبيَّنأعلاهما=لتحصيلالمصلحتين

التَّوفيق.وباللّّه

فمل

أنهاللّهلكتابالموافق!ماّلهاللّهرسولحكمفي

سكنىولاللمبتوتةنفقةلا

بنعمروأباأنَّ:قيسبنتفاطمةعن)2(""صحيحهفيمسلمروى

:فقالفسَخِطَتْه،،بشعيرٍوكيلهإليهافأرسلغإئنبٌ،وهوالبتَّةَطلَّقهاحفص

:فقالله،ذلكفذكرت!،اللّهرسولَفجإء!،شيءٍمنعلينالكِماوادلّّه

امرأةٌ"تلك:قالثمَّ،شَرِيكأمبيتفيتعتدَّأنفأمرهانفقة("،عليهلكِ"ليس

تضعينأعمىرجلفإنَّه،مكتومٍأمِّ)3(ابنعنداعتدِّي،أصحابييغشاها

"المحلى(")01/29(.في)1(

)0148/36(.برقم)2(

.دفيليست""أم)3(
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أبيبنمعاويةأنَّلهذكرتُحللتُفلمَّا:قالت.فآذِنيني"حللتِفإذاثيابكِ،

عصاهيضعُفلاجهمأبو))امَّا!يمّ:اللّّهرسولفقالخطباني،جهموأباسفيان

فكرهتُه،زيدٍ".بناسامةَانكِحيله،ماللافصعلوكمعاويةوأمَّا،عاتقهعن

به.واغتبطتُخيرًافيهادلّّهفجعل،فنكحتُه"،أسامةَ"انكِحي:قالثمَّ

!و،النبيعهدفيزوجهاطلَّقهاأنَّهاعنها:أيضًا)1(""صحيحهوفي

ادلّّهرسولَلأُعلِمَنَّواددّه:قالتذلكرأتفلمَّادُوْنًا)2(،نفقةًعليهاأنفقوكان

آخُذْلمنفقةٌليتكنلموإنيُصلِحني،الذيأخذتُنفقةٌليكانتفإن!!ي!،

سُكنى".ولالكِنفقةَ"لا:فقال!ي!اددّهلرسولذلكفذكرتُ:قالتشيئًا،منه

المخزوميالمغيرةبنحفصأباأنَّعنها:أيضًا)3(""صحيحهوفي

فانطلق.نفقةعلينالكِليس:أهلهلهافقال،اليمنإلىانطلقثمَّثلاثًا،طلَّقها

أباإنَّ:فقالوا،ميمونةبيتفي!لمجيوّاللّّهرسولَفاضَلوا،نفرٍفيالوليدبنخالد

لها)اليست!ي!:اللّهرسولفقال؟نفقةٍمنلهافهلثلاثًا،امرأتهطلَّقحفص

تنتقلأنوأمرها،بنفسكتَسْبِقينيلاأن:إليهاوأرسل."العدَّةوعليها،نفقة

،الاولونالمهاجرونيأتيهاشريكأمأنَّ:إليهاأرسلثمَّ.شريكأمإلى

يركِ.لمخماركِوضعتِإذافإنَّكِ،الأعمىمكتومٍأمِّابنإلىفانطلقي

بنزيدبنأسامةَ"!يطاددّهرسولأنكحَهاعدَّخهاانقضَتْفلمَّا،إليهفانطلقَتْ

حارثة.

)0148/37(.برقم)1(

بالإضافة.دون""نفقة:مسلمعند2()

38(./0481)برقم)3(
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أباأنَّ:عُتبةبناللّّهعبدبناللّّةعبيدعنأيضًا(")1("صحيحهوفي

إلىفأرسل)3(،طالبٍأبيبنعليِّمعخرجالمغيرةبنحفصبن)2(عمرو

لهاوأمرتطليقها،منبقيتكإنتبتطليقةٍقيسبنتفاطمةامرأته

إلانفقةلكِماواللّّهلها:فقالا،بنفقةٍربيعةأبيبنوعيَّاشَهشامٍبنالحارثَ

لك"،نفقة"لا:فقالقولهما،لهفذكرتْ!والنَّبيُّفأتتحاملًا،تكونيأن

أمِّابن"إلى:قال؟اللّّهرسولياأين:فقالتلها،فأذنالانتقالفيفاستأذنتْه

أنكحَهاعدَّتهامضتْفلمَّايراها،ولاعندهثيابهاتضع،أعمىوكان".مكتومٍ

عنيسألهاذؤيببنقَبِيصةَمروانُإليهافأرسل.زيدٍبنأسامةَ!م!النَّبيُّ

،امرأةٍمنإلاالحديثهذانسمعلم:مروانفقالىبه،فحدَّثتهالحديث

قولبلغهاحينفاطمةفقالتعليها،النَّاسوجدناالَّتيبالعصمةسنأخذ

وَلَامِنمابُيوُتهِنَّ)لَاتحُرجُوهُنَّ:وجلَّعزَّادلّّهقال،القرآنوبينكمفبيني:مروان

لِكَذَبغَدَتحدِثُأدلَّهَلعًلَّلَاتَذرِى):قولهلى!!!يِّنَةٍ!حِثصةٍيَأتينَأَنلَّاَإِيحَزُتجنَ

بعديحدثأمرٍفأيُّ،مراجعةلهكانلمنهذا:قالت،.1:]الطلاقمهوأَ!،

تَحبِسونها؟فعلامَحاملًا،تكنلمإذالهانفقةَلا:تقولونفكيف؟ذلك

أبيبنعيَّاشقولعقيبَمسلمباسنادالحديثهذافيداود)4(أبووزاد

)1(.)0148/41(

.دص،فيليسبن"عمرو")2(

النسخ.فيوليست("،اليمن"إلى:زيادةالمطبوعفيبعدها)3(

،(1064)"مستخرجة"فيعوانةوأبو)27337(،أحمدوأخرجه.2(092)برقم(4)

وأصله(،2021)5الرزاقعبدطريقمنكلهم777(،)7/"الكبرىالسنن"فيوالبيهقي

85(.)7/(الأمداود-أبيفي"صحيحالألبانيوصححه(،0481/14)مسلمفي
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النَّبيَّ!فاتت:حاملًا"تكونيأنإلالكنفقة"لاهشامٍبنوالحارثربيعة

(".1حاملّا)أنَّتكونيإلالكِنفقة"لا:فقال

قيسبنتفاطمةعلىدخلتُ:قالالشَّعبيِّعنأيضًا")2("صحيحهوفي

البتَّةَ،زوجهاطلَّقها:فقالتعليها،!ي!ادلّّهرسولقضاءعنفسألتها

سكنىلييجعلفلم:قالتوالنَّفقة،السُّكنىفيع!اللّهرسولإلىفخاصمتْه

.مكتومٍأمِّابنعندأعتدَّأنوأمرني،نفقةًولا

:قالالعَدَويالجهمأبيبنبكرأبيعنأيضًا)3(""صحيحهوفي

رسوللهايجعلفلمثلاثًا،طلَّقه!زوجهاإنّ:تقولقيسبنتفاطمةسمعت

فآذِنيني".حللتِ))إذا!ي!:اللّّهرسولليقال:قالت.نفقةًولاسكنى!لمج!اللّّه

!ك!ي!:اللّهرسولفقال،زيدٍبنوأسامةجهم)4(وأبومعاويةفخطبهافاَذنتُه،

ولكنللنِّساء،ضَرَّابفرجلٌجهمأبووأمَّا،لهمالَلاتَرِبفرجلمعاوية"أمَّا

))طاعةُ:!ي!اللّهرسوللهاففَال!أسامة!أسامة:هكذابيدهافقالت."أسامة

(.فاغتبطتُ)ْفتزوَّجتُه".لكِخيررسولهوطاعةُاللّّه

بنعمروأبوإليُّزوجيأرسل:قالتعنها)7(أيضًا")6("صحيحهوفي

.دمنساقطةحاملًا"...فأتت"(1)

.(0481/42)برقم)2(

.(0481/47)برقم)3(

".الجهم"أبو:ص4()

".مسلمو"صحيحالنسخبقيةفيوليست"به"،ز:د،فيبعدها)5(

48(.048/1)برقم)6(

.د،صفيليست"عنها")7(
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اَصُعِبخمسةمعهفأرسل،بطلاقيربيعةأبيبنعيَّاشَالمغيرةبنحفص

منزلكم؟فيأعتدُّولاهذا؟إلانفقةٌليما:فقلتُ،شعيرٍآصُعِوخمسةتمرٍ

طلَّقكِ؟"،"كم:فقال!يووّ،اللّّهرسولَوأتيت،ثيابيعليَّفشددتُلا،:قال

ابنعمِّكابنبيتفياعتدِّيولكن،نفقةٌلكِليس،"صدقَ:قالثلاثًا.:قلت

عدَّتُكانقضتْفإذا،عندهثوبكتضعينالبصر،ضريرفانَّه،مكتومٍأمِّ

".فآذِنيني

(1بعضها)وفي،وألفاظهبطرقهالحديثهذا""سننهالنَّساليُّفيوروى

للمرأةوالسُّكنىالنَّفقة))إنَّما:النَّبيُّع!ي!لهافقال:فيهمطعنَلاصحيحٍبإسنادٍ

".الرَّجعةعليهالزوجهاكانإذا

قالت:،لهذلكفذكرتْء!اللّّهرسولَفأتت:وقالالدَّارقطنيُّ)2(ورواه

يملكلمنوالنَّفقةالسُّكنى"إنَّما:وقال،نفقةًولاسكنىلييجعلفلم

صحيح.وإسنادهما،اللَّفظهذاأيضًا)3(النَّسافيُوروى."الرَّجعة

وجلَّعزَّاللّّهلكتابالحكمهذاموافقةذِكرُ

صص

أقِيًّؤَاخصوْالِعِدَّدهِنَّفَطَلِّقُوهُنَّألنِّسَاَءَطَلّقتُمُإِذَاافَّبىُّيَ!يّهُا!و:تعالىاللّّهقال

طء

وًتكةِ!ي!حِثصةٍيَأتِينَأَنإِلَّاَوَلَايخَرُتجنَسوَتهِنَّمِنمالَاتخرِجُوهُنَّرَبَّ!أللَّهَوَاتَّقُواْ

أَض!يَرا!لِكَذَبعَدَتحدِثُأدلَّهَلعًلَّولَاتَذرِىظَلَىَنفَسَهفَقَذاللَّهِصُدُودَشعَدَّوَمَنأدلَّهِحمُدُودُ

378(،4/2)"الكبير"فيوالطبراني27(،001)أحمدواخرجه34(.)30برقم(1)

64(.)3/الاثار"معانيشرح"فيوالطحاوي(،441)7/"و"الأوسط

)5793(.برقم2()

تخريجة.تقدم)3(
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مِّبهُؤعَذلىذَوَئوَاَشهِدُواْ!غرُوفٍأَؤفَارِقُوهُنَّبِمَعرُوفتٍفَأَقسِكُوهُنَّأ!نَّبَلَغنَ!اِذَا

.-1،3:]الطلاق!قَذرًا2!لِّكماآللَّهُقَذجَعَلَ!و:قولهلىإ!لِلَّهِألشَّفَدَةَوَأَقيمُوْا

لابأنوالتَّسريحُالإمساكُالأجلبلوغعندلهمالذينالأزواجَسبحانهفأمر

علىفدلَّ،يَخْرُجنلاأنأزواجَهم)2(وأمر،بيوتهنّمن1()أزواجهميُخرِجوا

لهؤلاءذكرسبحانهفإنَّه،الطَّلاقبعدإمساكُهالزوجهاليسمنإخراججواز

:بعضٍعنبعضهاينفكُّلامتلازمةًأحكامًاالمطلَّقات

بيوتهنَّ.منيُخرِجوهنَّ)3(لاالأزواجأنَّ:أحدها

أزواجهنَّ.بيوتمنيخرجنلاأنَّهنَّ:والثَّاني

وتركالأجلانقضاءقبلبالمعروفإمسادهنَّلأزواجهنَّأنَّ:والثَّالث

.بإحسانٍفيسرِّحوهنَّ،الإمساك

وإمَّاوجوبًاإمَّاالرَّجعةعلىإشهادٌوهو،عدلٍذَوَيإشهاد:والرَّابح

بقوله:خاصَّةًالرَّجعيَّاتفيوأنَّه)4(ذلكحكمةإلىسبحانهوأشاراستحبابًا،

هوهاهناإحداثُهيُرجىالذيلأمروا.أَ!،!هوذَلِكَبغَدَتحدِثُأدلَّةَلعًلَّ)لَاتَذرِى

بعدهم.ومنالسَّلفقالهكذا.المراجعة

الشَّعبيِّ:عنالأَودبدداودعنمعاويةأبوثنا(:شتِبة)ْأبيابنقال

."جهنزواأ":ح،م(1)

خطأ.،""أزواجهن:المطبوعفي2()

."حجورلا":حد،)3(

."نةفإ":د(4)

.(96591)"المصنف"في(5)
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سبيللكفيكونتندملعلَّك:قال!أَض!يَمذَلِكَبعَدَتحدِثُأدلَّهَلعًلَّلَاتَذرِى!يو

لرَجعة.ا(1)لىإ

فييراجعهاأنلعلَّه:قال!هوأَضرًاذَلِكَبعَسدَتحدِثُأدلَّهَلعًلَّميه:الضحاكوقال

(.)ْوالحسن)4(وقتادةعطاء)3(وقالهالعدَّة)2(.

يدلّفهذاالثَّلاث؟بعديَحدُثأمرٍأيُّ:قيسبنتفاطمةقولتقدَّموقد

حكمةوأنَّ،الأحكامهذهفيهتَثبتُالرَّجعيُّالذيهوالمذكورالطَّلاقأنَّعلى

الشَّرُّويزوليندمأنالزَّوجلعلَّ؛اقتضَتْهالرَّاحمينوأرحمالحاكمينأحكم

:طالبٍأبيبنعليئُقالكمافيراجعها،نفسَهفيُتْبِعهابينهما،الشَّيطاننَزَغَهالذي

أبدًا.يطلِّقهاامرأةًنفسَهرجلٌيُتْبعم!الطَّلاقفيالدّهبأمرأخذواالنَّاسأنَّلو

)أَسَهكِؤهُنَّمِنخثُ:فقالالمطلَّقاتهؤلاءباسكانلأمراسبحانهذكرثمَّ

كلُّهامهاحكاوأ،مفسِّرهايتَّحدكلُّهالضَّمإئرفا،،6:]الطلا!تىلأ!وُخدلم!ؤُكِّن

لزوجهاكانإذاللمرأةوالسُّكنىالنَّفقة))إنَّما:ع!ي!النَّبيِّقولوكان،متلازمة

فقد.منهبهالمتكلِّملمرادوبيانًاله،ومفسِّرًاادلّّهكتابمنمشتقًّارجعة((عليها

وجلَّ.عزَّاللّهوكتابع!اللّّهرسولقضاءاتِّحادتبيَّن

إنَّماالنَّفقةفإنَّيخالفهما،لامعهماأيضًاالعادلالصحيحوالميزان

الأجنبيَّات،سائرحكمحكمها،أجنبيَّةًصارتمنهبانتفإذا،لزوجةٍتكون

".)1(د،ص،ز:"على

")56891(."المصنف)2(

.(441)8/كثير"ابن"تفسير)3(

)3237(."الرزاقعبد"مصنف)4(

38(.)23/جرير"ابن"تفسير)5(
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بشبهةٍكالموطوءةنفقةًلهايوجبلاوذلكمنه،اعتدادهامجرَّدإلايبقَولم

لاوهذه،الاستمتاعمنالتَّمكُّنمقابلةفيتجبإنَّماالنَّفقةولأنَّزنًا.أو

عدَّتهالأجلعليهلهاوجبتلوالنَّفقةولأنَّبينونمَها.بعدبهااستمتاعهيمكن

قدمنهماواحدٍكلَّفانَّ،البتَّةَبينهمافرقَولا،مالهمنعنهاللمتوفَّىلوجبت

لهاوجبتلوولأنَّها.الاستمتاعمنهماتعذَّروقد،معتدَّ!منهوهيعنهبانت

السُّكنىلهاتجبأنفأمَّايوجبهما،منيقولهكماالنَّفقةلهالوجبتالسُّكنى

وأصحابهعبَّاسٍبناللّّهعبدقولوهذا.يدفعهوالقياسفالنَّصُّالنَّفقةدون

)1(وكانت،الصَّحابةنساءفقهاءإحدىقيسبنتوفاطمةاللّّهعبدبنوجابر

راهويهبنوإسحاقوأصحابهحنبلٍبنأحمديقولوبه،عليهتُناظِر

الحديث.أهلوسائروأصحابهعليبنوداودوأصحابه

أحمدعنرواياتٍثلاثوهيأقوالٍثلاثةالمسألةهذهفيوللفقهاء

الخطَّاببنعمرقولوهذا،والنَّفقةالسُّكنىلهاأنَّ:والثَّانيهذا.أحدها

وهذا،النَّفقةدونالسُّكنىلهاأنَّ:والثَّالث.الكوفةوفقهاءمسعودٍوابن

والشَّافعيُّ.مالكيقولوبه،المدينةأهلمذهب

قيسبنتفاطمةحديثعلىبهاطُعِنالتيالمطاعنذِكر

(2وحديثًا)قديمًا

فيمسلمفروىادلَّه!عَتهُ،رَالخطَّاببنعمرالمؤمنينأميرطعنفأوَّلها

فيجالسًايزيدبنالأسودمعكنت:قالإسحاقأبيعن)3(""صحيحه

النسخ.فيوليست(""فاطمة:المطبوعفيبعدها(1)

582(.-1568/)"السنن"تهذيب:فيبعضهاانظر)2(

46(.048/1)برقم)3(
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أنَّقيسبنتفاطمةبحديثالشَّعبيئُفحدَّثالشَّعبيُّ،ومعناالأعظمالمسجد

حصًىمنكفًّاالأسودأخذثمَّ،نفقةًولاسكنىلهايجعللمع!وّاللّهرسول

عزّادلّّهكتابنتركلاعمر:قالهذا؟بمثلتُحدِّثويلك:فقالبه،فحَصَبَه

السُّكنىلها.نسيتْأمأحفظتْندريلاامرأةٍلقول!ي!نبيِّناوسنَّةوجلّ

يَةتِينَأَنلَّاَإِوَلَايخَرُتجنَمِنمابيُوَتهِنَّلَاتخرِجُوهُنَّ!و:وجلَّعزَّاللّّهلقا.والنَّفقة

.(1:]الطلاق!هوةِ!اي!حِشَةٍ

ولا،والسُّكنىالنَّفقةلهاأنَّع!ي!اللّّهرسولسنَّةأنَّيُخبرعمرفهذاقالوا:

مرفوعًا،كانكذا،السُّنَّةمن:قالإذاالصَّحإبيَّفإنَّ؛مرفوعهذاأنَّريبَ

بنعمرالقائلكانإذافكيف!؟اددّهرسولسنَّةمن:قالإذافكيف

سيَّمالا،أولىعمرفروايةفاطمةوروايةعمرروايةتعارضتوإذا؟الخطَّاب

.سنذكرهكماالقرآنظاهرومعها

إبراهيمعن،الاعمثرثنا،معاويةأبوثنا(:)1منصورٍبنسعيدوقال

كنَّاما:قالقيسبنتفاطمةحديثعندهذكرإذاالخطَّاببنعمركان:قال

0)2(.حمىُ.
.امرأةٍبشهادةديننافيلعتر

فاطمةخبرفياكأيلَّهُعَنهَارَعائشةطعنذِكر

تزوَّج:قالأبيهعنعروةبنهشامحديثمن")3("الصَّحيحينفي

363(.)1/""سننهفي()1

"نجيز".سعيد":"سننوفي."نغير(":المطبوعوفي.النسخفيكذا)2(

.البخاريلفظوسيأني،لمسلمواللفظ(.4811/52)ومسلم(،1532)البخاري)3(
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فطلَّقها،الحكمبنالرحمنعبدبنتَ)1(العاصبنسعيدبنيحيى

خرجت،قدفاطمةإنَّفقالوا:،عروةعليهمذلكفعاب،عندهمنفأخرجها

أنخيرٌقيسبنتبفاطمةما:فقالت،بذلكفأخبرتهاعائشةفأتيتُ:عروةقال

عائشةفأرسلت،الرحمنعبدفانتقلها:البخاريُّوقإل.الحديثهذاتذكر

إنَّ:مروانقال.بيتهاإلىواردُدْهااللّّهاتَّقِ:المدينةأميروهومروانإلى

شأنُبلغكِأوَما،)2(:محمَّدٍبن]القاسمقال.غلبنىِالحكمبنالرحمنعبد

:مروانفقال،فاطمةحديثتذكرلاأنيضرُّكَلا:قالتقيس؟بنتفاطمة

الشَّرِّ.منهذينبينمافحسبكشرٌّبكِكانإن

لسانها،فيكانشرٍّمنيقاللمافاطمةخروجكانإن:كلامهومعنى

الشَّرِّ.منامرأتهوبينالعاصبنسعيدبنيحيىبينمافيكفيكِ

بنتفلانهَإلىتَرَيْألم:لعائشةقالأنَّهعروةعن)3("الصَّحيحين"وفي

ألم:فقلتصنعتْ،مابئسَ:فقالتفخرجتْ؟،البتَّةَزوجُهاطلَّقها،الحكم

ذلك.ذكرفيلهاخيرَلاإنَّهأما:فقالت؟فاطمةقولإلىتسمعي

ولالهاسكنىلاقولها:)4(تعني:عائشةعنالقاسمحديثوفي

)5(.نفقة

.صد،فيليس"العاصبن"(1)

.البخاريمنزبادة2()

.(1841/45)ومسلم،(5532)البخاري)3(

."بمعنى":ز،صد،."معنى":م(4)

.(1841/45)ومسلم،()5323البخاري(ه)
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تتَّقيألالفاطمة]ما،:قالتأنَّهاعائشةعن(")1البخاريِّ"صحيحوفي

نفقة.ولاسكنىلاقولها:فييعني!ادلّّه

،وحشٍمكانٍفيكانتفاطمةإنَّ:قالتعنهاأيضًا)2(""صحيحهوفي

لها!ي!النَّبيأرخصفلذلكناحيتها،علىفخِيْفَ

أنَّ:عروةعن،شهابابنأخبرني،جريجابنعن)3(الرزاقعبدوقال

ثلاثًا.المطًلَّقةانتقال:يعنيقيس،بنتفاطمةعلىذلكأنكرتعائشة

عن،هارونعن،أبيحدَّثني،عليبننصرثنا:إسماعيلالقاضيوذكر

قالتعائشةأنَّ،إبراهيمبنمحمَّدعنأحسبه:قال،إسحاقبنمحمد

اللِّسان)4(.هذاأخرجكِإنَّما:قيسبنتلفاطمة

حِبِّهوابن!ياّلهاللّهرسولحِبِّزيدبنأسامةطعنذِكر

فاطمةحديثعلى

،سعدٍبناللَّيثحدَّثني:قالالليثكاتبصالحبنادلّهعبدروى

كان:قالالرَّحمنعبدبنسلمةأبيعنهرمز،ابنعنجعفر،حدَّثني

ذلكمنشيئًافاطمةُذكرتْإذاأسامةكان:يقولزيدبنأسامةبنمحمد

منة.المعكوفتينبينوما(،)5323برقم(1)

.()5326برقم)2(

.(012)23""المصنففي)3(

سماعبعدموأعلة،وضعفة،طريقةمن492(/01)"المحلى"فيحزمابنأخرجه)4(

عائشة.منإبراهيمبنمحمد
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يده)1(.فيبما-رماهاعدَّتهافيانتقالهامنيعني-

فاطمةحديثعلىمروانطعنذكر

بناللّّهعبيدعنالزُّهريِّحديثمن")2("صحيحهفيمسلمروى

لم:مروانفقال،مروانبهحدَّثأنَّههذا:فاطمةحديثعتبةبناللّّهعبد

عليها.النَّاسوجدناالَّتيبالعصمةسنأخذ،امرأةٍمنإلاهذانسمع

المسيّببنسعيدطعنذكر

قدمتُ:قالمهرانبنميمونحديثمن")3("سننهفيداودأبوروى

طُلِّقتْقيسبنتفاطمة:فقلتالمسيَّب،بنسعيدإلىفدفعتالمدينة

لَسِنةً،كانتإنَّهاالنَّاس،امرأك!فَتنتِتلكسعيد:فقالبيتها،منفخرجتْ

.مكتومٍأمِّابنيَدَيْعلىفوُضِعَتْ

يساربنسليمانطعنذكر

منكانإنَّما:فاطمةخروجفيقالأيضًا)4(""سننهفيداودأبوروى

69(/01)"المحلى"فيحزموابن(014)23/الكبير("المعجم"فيالطبرانيأخرجه(1)

بنشعينبادلّّهعبدوتابعبه،الخبرحزيمابنوضعَّفَ،صالحبناددّهعبدطريقمن

الطبرانيعندبكيربنويحيى68(،)3/الآثار"معاني"شرجفيالطحاويعندالليث

.(942)7/"الكبرىالسنن"فيوالبيهقي(،014)23/الكبير""في

.(0481/14)برقم2()

(21)380الرزاقوعبد2(،15)5/"الأم"فيالشافعيوأخرجه.22()69برقم)3(

"الكبرىالسنن"فيوالبيهقي-)2378("مسنده"فيإسحاقطريقهومن-

2(.01/89)"المحلى"فيحزموابن(،433)7/

وأخرجه-71(.2)7/"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومن22(،49)برقم(4)
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سوءالخلق.

يزيدبنالأسودطعنذكر

فأخذ،فاطمةبحديثالشَّعبيُّحدَّثأنَّ(""مسلمحديث(1)تقدَّمٍ

هذا؟بمثلتُحدِّث.ويلك:وقالبه،فحَصَبَهحَصًى)2(منكفّاالأسود

جئتِإنلها:عمرقالهذا؟بمثلتُفتيلِمَ!ويلكالنَّسافيُ)3(:وقال

ربِّناكتابنتركلموإلَّاع!ي!ه،اللّهرسولمنسمعاهأنَّهمايشهدانبشاهدين

.امرأةٍلقول

الرحمنعبدبنسلمة[بيطعنذكر

بنسلمةأبوأخبرني،شهابِابنعن،عقيلحدَّثني:الليثقال

كانتماعليهاالنَّاسفأنكَر:قالثمَّفاطمةحديثفذكرالرَّحمن،عبد

تحلَّ)4(.أنقبلخروجهامنتُحدِّث

النَّفقةإيجابفيعمرروايةصريحُفاطمةروايةَعارضوقد:قالوا

"الأمداود-أبيضعيف"فيالألبانيوضعفه(،6314)"مستخرجة"فيعوانةأبو

(/253.)2

.(1)27ص(1)

التخريج.ومصدرالنسخخلافحصباء"":المطبوعفي)2(

.(4631)"مستخرجه"فيعوانةأبووأخرجه35(.4)9برقم)3(

السنن"فيوالبيهقي96(،65-)3/الاَثار"معاني"شرجفيالطحاويأخرجه(4)

)7934(،"مسلمصحيحعلى"مستخرجهفينعيموأبو472(،)7/"الكبرى

بة.الليثعنطرقمن992(/01)"المحلى"فيحزموابن)8934(،
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أخبرأنَّه)1(سليمانأبيبنحمَّادعنسلمةبنحمَّادفروىوالسُّكنى،

إنَّ:إبراهيملهفقالقيس،بنتفاطمةعنالشَّعبيِّالنَّخعيُّبحديثإبراهيم

لقول!النَّبيِّوقولِادلّّهكتابمنآيةٍبتاركيلسنا:فقالبقولها،أخبرعمر

أبوذكره."والنَّفقةالسُّكنى"لها:يقول!ي!النَّبيُّسمعتُ،أوهمتلعلَّهاامرأةٍ

فاطمةحديثعلىتقديمةيجبصريحٌنصّفهذا)2(،"المحلَّى"فيمحمد

اددّه.لكتابوموافقتِه،عليهالصَّحابةإنكاروتركِ)3(،راويهلجلالة

بطلانهاوبيانالمطاعنهذهعنالأجوبةذكر

.أربعةٌوحاصلها

حديثها.علىيُتابِعانهابشاهدينتأتِلمامرأةٌراويتهاأنَّ:أحدها

.القرآنمخالفةتضمَّنتروايتهاأنَّ:الثَّاني

بلالسُّكنى،فيلهاحقَّلالائهيكنلمالمنزلمنخروجهاأنَّ:الثَّالث

بلسانها.زوجهاأهلَلأذاها

.الخطَّاببنعمرالمؤمنينأميربروايةروايتهامعارضة:الرَّابع

هذاوقوَّته،اللّهبحولالأربعةالأمورهذهمنواحدٍكلِّفيمانُبيِّنونحن

البطلانمنبعضهاوفيالضَّعفمنبعضهاوفيالانقطاعمنبعضهافيأنَّمع

.شكٍّبلاإليهنُسِبعمَّنصحيحٌوبعضها،عليهسنُنبِّهما

تحريف.،"سلمةأبيبن":صد،(1)

وعمر.إبراهيمبينبالانقطاعوأعلة2(،01/89،299)2()

اللَّهُ!لككَئهُ.رَعمرهنابهوالمقصود.النسخخلاف""رواته:المطبوعفي)3(
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،شكٍّبلاباطلفمطعن،امرأةًالرَّاويكونوهو:الأوَّلالمطعنفأمَّا

لهمبطلٍأوَّلُالأئمَّةأتباعمنبهذاوالمحتجُّ،خلافهعلىقاطبةًوالعلماء

عنتؤخذكماالمرأةعنتُؤخذالسُّننأنَّفييختلفونلافإنَّهمله،ومخالفٍ

الصَّحابة،منواحدةٍامرأةٍعنبالقبولالأمةُتلقَّتْهاسنَّةٍمنوكمهذا،.الرَّجل

بهاتفرَّدتسنَّةًفيهاترىأنتشاءلاالنَّاسبأيديالصَّحابةنساءمسانيدوهذه

العالمين؟نساءدونفاطمةذنبُفمارأيتَها،إلامنهنَّامرأ!

فيسعيدأبيأختسِنانبنمالكبنتفُريعةبحديثالنَّاسأخذوقد

وجلالةًعلمًابدونهافاطمةوليست(،زوجها)1بيتفيعنهاالمتوفَّىاعتداد

هذافيإلاتُعرفلاالفُريعةفانَّ،شكٍّبلامنهاأفقةهيبل،وأمانةًوثقةً

ادلّهكتابإلىالصَّحابةمننازعهامنودعاؤهافاطمةشهرةوأمَّاالخبر،

خالفهاممَّنالمناظرةبهذهأسعدَوكانتمشهور،فأمرذلكعلىومناظرتها

.تقريرهمضىكما

المؤمنينأمَّهاتإحدىلهمفتَرويالشَّيء،فييختلفونالصَّحابةكانوقد

وإنَّما،لهعندهمماويتركونإليهويرجعونبهفيأخذونشيئا،صح!النَّبيِّعن

فهي)3(وإلَّا!ي!،اللّهرسولأزواجَبكونهنَّقيسبنتفاطمةفُضِلَتْ)2(

والنسائي(،4021)والترمذي(،0023)داودوأبو27(،0)87أحمدأخرجه(1)

حديث"هذا:الترمذيوقال(،2942)حبانوابن226(،2/)والحاكم3532(،)

".صحيححسن

!الاع!وّ،النبيأزواجبمقابلمفضولةكانتفاطمةأن:والمعنى،النسخفيكذا2()

على"."فضلن:المطبوعوفي....فهي

خطأ."فهن"،:،حم)3(
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بنأسامةحِبِّهوابنِلحِبِّهء!ي!الدّهرسولرَضِيَهاوقد،الأولالمهاجراتمن

له.خطبهاالذيوكان،زيدٍ

الدَّجَّالحديثمنفاعرِفْهوعلمهاحفظهامقدارتعرفأنشئتَوإذا

وحفظته،فاطمةفوعَتْةالمنبر،على!ي!اللّّهرسولبهحدَّثالذيالطَّويل

بقصَّةٍفكيفوغرابتة)1(.طولهمعأحاعليهاينكرهولمسمعتْه،كماوأدَّتة

نفقةَلا:وهي،بكلمتينفيهاوحُكِمفيهاوخاصمَتْسببُها،وهيلهاجرتْ

فيهالنِّسيانواحتمال،وذكرههذامثلحفظَتُوجِبوالعادة.سكنىولالكِ

تيمُّمنسيقداللَّةلبكَتهُرَعمرفهذاعليها،أنكرمنوبينبينهامشتركٌأمر

الجنابة،منبالتَّيمُّملهما"!مالدّهرسولأمْرَياسرٍبنعمَّاروذكَّره،الجنب

الماء)2(.يجدحتَّىيُصلِّيلاالجنبأنَّعلىوأقامعمر،يذكرهفلم

زَؤجًمَّانَزَؤجًأَرَد!رآشتِتدَالَ)!ان:تعالىقولهادلَّهُ!صكَتهُرَونسي

بهذكَّرتْهحتَّى0،2]النساء:!شَئأفَلَاتَأخذُوْامِخهُ!طَارًاإِ!دَدهُنَّوًءاتَتتُؤ

قولها)3(.إلىفرجعامرأك!،

2(.429)مسلمأخرجه(1)

)368(.ومسلم)347(،البخاريأخرجه2()

الاَثار""مشكلفيالطحاويطريقهومن(،1/591)منصوربنسعيدأخرجه)3(

"،منقطعهذا):البيهقيوقال233(،)7/"الكبرى"السننفيوالبيهقي57(،/)13

""مسندهفييعلىأبوأخرجهوقد.حفظهقبلمنفيهمتكلمسعيد،بنمجالدوفية

عمر،عنمسروقعنالشعبيعنمجالدطريقمنمتصلًا(،العليالمقصد)757-

الرزاقعبدوأخرجه2(.244/)""تفسيرهفييعلىأبيإسنادكثيرابنوجوَّدَ

عمر،عنالسلميالرحمنعبدأبيعنحصينأبيطريقمنمختصرًا(04201)

-2(،01)6داودأبيعندالأثروأصلعمر،منالرحمنعبدأبيسماعفيواختلف

135



ذُكِّرحتَّى0،3]الزمر:!هووَإِدفُّومَّمِّتُونَمبتٌ)إِنَّكَتعالىقولهونسي

)1(.به

روايةسقطتْروايتهسقوطَيوجبالرَّاويعلىالنِّسيانجوازكانفإن

بطلتروايتةسقوطَيوجبلاكانوإن،فاطمةخبربهاعارضتمالَّتيعمر

لمهذابمنلالسُّننرُدَّتولوالتَّقديرين،علىباطلةٌفهي،بذلكالمعارضة

اليسير.إلامنهاالأمَّةبأيدييبقَ

خبرقبوليرىمَنهذابمثلفيهويطعنفاطمةخبريعارِضكيفثمَّ

مامثلُهذافيأصابهكأإلهُعَئهُوعمرنصابًا؟للرِّوايةيشترطولاالعدلالواحد

سعيد)3(،أبولهشهدحتَّى)2(الاستئذانفيموسىأبيخبرردِّفيأصابه

بنمحمدلهشهدحتَّىالمرأةإملاصفيشعبةبنالمغيرةخبروردِّ

الصَّعبالنَّامريركبلاتحَّىا!بتلَّّهُعَتهمنه(تثبّتا)ْكانوهذا)4(.مَسْلمة

سفيانبنالضحاكخبرقَبِلَفقدوإلَّا،!ي!هادلّهرسولعنالرِّوايةفيوالذَّلولَ

بهها.تفرَّدتأخبارٍعدَّةلعائشةوقَبِلَأعرابيُّ)6(،وهووحدهالكلابي

قصةزيادةدون(1)279"الغليلإرواء"فيالألبانيوصححه334(،)9والنسائي

عمر.علىالمرأةاعتراض

اكأيلَّهُعَنهَا.رَعائشةحديثمن3668()3667،البخاريأخرجه(1)

".حين":،حصد،2()

2(.1)53ومسلم2(620)البخاريأخرجه)3(

مخرمة.بنالمسورحديثمن(1)968ومسلم96(096،60)5البخاريأخرجه(4)

النسخ.خلاف"تنبيتا":المطبوعفي)5(

2(،5141،011)والترمذي(،292)7داودوأبو(،54571)أحمدأخرجه)6(

".صحيححسنحديث"هذا:الترمذيوقال38(،)4/والحاكم
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لهيشهدحتَّىالعدلالثِّقةالرَّاويفوليُقبللاإنَّه:أحدٌيقولفلاوبالجملة

الصَّحابة.منكانإنسيَّمالا،شاهدان

فصل

بجوابينفنجيب،للقراَنمخالفةروايتهاأنَّوهو:الثَّانيالمطعنوأمَّا

:ومفصَّلٍمجملٍ

لعمومه،مخالفةًلكانتذكرتمكمامخالِفةًكانتلو:فنقولالمجملأمَّا

فِىَ)يُوصِييحُصُأدلَّهُ:فولهتخصيصِحكمفحكمهاللعامِّ،تخصيصًافتكون

لَ!)وَاضُلَّ:قولهوتخصيصِ،والقاتلوالرَّقيقبالكافر،11:]النساءأَؤلَ!!!

وبينوبينهاوعمَّتهاالمرأةبينالجمع(1)بتحريم124]النساء:لِكُؤ!ذَمَّاوَرَآءَ

وبأنَّهاتَخْرجولاتُخرَجلابأنَّهاالبائنَيَخُصَّلمالقرآنفإنَّ،ونظائرهخالتها،

يخصَّأنوإمَّاالرَّجعيَّةوَيعُمَّيَعُمَّهاأنإمَّابلزوجها،يسكنحيثمنتسكن

الرَّجعيَّاتِخصَّوإن،لعمومهمخصِّصٌفالحديثالنَّوعينعمَّفإن.الرَّجعيَّة

من،الرَّجعيَّاتفيبأنَّهقطعوتأمَّلهتدبَّرهمَنالذيللسِّياق،الصَّوابوهو-

له،موافقٌبلاللّّهلكتابمخالفًاليسفالحديث-إليهاأشرنافدأوجهٍعدَّة

الرَّجلفإنَّ،إليهراجعٍأوَّللكانذلك)2(اللَّه!عَتهُرَالمؤمنينأميرذُكِّرولو

المرادَيُبيِّنممَّابهيقترنوماوسياقهدلالتهعنيَذْهَلالنَّصِّعنيَذْهَلكما

واندراجِهالعامِّالنَّصِّتحتالمعيَّنةالواقعةدخولعنيَذْهَلماوكثيرًامنه،

منيشاءمناللّهيؤتيهالذيالفهممنلهوالتَّفطُّنُجدًّا،كثيرفهذاتحتها،

(".)1(م،ح،ز:"تحريم

النسخ.خلاف""بذلك:المطبوعفي2()
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لاالَّتيبالمنزلةذلكمنادلَّةُبهكَتهُرَعمرالمؤمنينأميركانولقد.عباده

)2(،الإنسانعُرضَةُوالذُّهولالنِّسيانأنَّغيرعبار!،(1يَستَوفيها)ولا،تُجهَل

ورجع.ذَكرذُكِّرإذامنالعالمالفاضلوإنَّما

منها:واحدٍعنيخرجلاأطباقٍثلاثةعلىاللّّهكتإبمعفاطمةفحديث

سكتبل،يتناولهلملمابيانًايكونأن:الثَّاني.لعامِّهتخصيصًايكونأنإمَّا

وتعليلهسياقهإليهأَرشدلماوموافقًابه،أريدلمابيانًايكونأن:الثَّالث.عنه

ينبغيوهكذامخالف!،لالهموافقإذنفهو،الصَّوابهووهذا،وتنبيهة

وأتعالىاللّّهكتابيخالفبما!ي!اللّهرسوليحكمأناللّهومعاذَقطعًا،

يعارضة.

فيوأين:ويقوليتبسَّموجعلعمر،قولمنهذاأحمدالإمامأنكروقد

الفقيهةقبلةوأنكرتْهثلاثًا)3)؟للمطلَّقةوالسُّكنىالنَّفقةإيجاباللّهكتاب

لَاتَذرِىميو:تعالىادلّّهقالادلّه)4(،كتابوبينكمبيني:وقالت،فاطمةالفاضلة

وقد؟الثَّلاثبعديحدُثأمرٍفأيُّ(،1:]الط!قأَ!،!ذَلِكَبغَدَيُحَدِثُأدلَّهَلعًلَّ

لآياتابأنَّيشهد2،:]الطلاق!فَأَقسِكُوهُنَّأضلَهُنَّبَلَغنَ!وفَإِذَا:قولهأنَّتقدَّم

الرَّجعيَّات.فيكلَّها

منوالممبت.فيها""يشعر:موهامشح."يستغرها"د:.تستغرقها""ولا:المطبوعفي(1)

النسخ.خلاف("للإنسان"عرضة:المطبوعفي2()

9(.)6/عاصمأبيلابن"والمثاني"الاحاد:ينظر)3(

تخريجه.تقدم(4)
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قضر

فم!لسانها،فيلفُحْشٍإلايكنلمخروجهاأنَّوهو:الثَّالثالمطعنوأمَّا

ومن،وفُضَلائهمالصَّحابةخيارمنالمرأةفانَّ!وأسْمَجَهتأويلمنأبردَه

فحشٍعلىالتَّقوىوقلَّةالدِّينرقَّةُيَحملهالاوممَّن،الًأُولالمهاجرات

عنونهىلهاادلّهجعلهالذيحقَّهاتُمنَعوأندارها،منإخراجهايوجب

لها:ويقول،الفحشهذا!ي!النَّبيُّعليهاينكرلمكيفعجبًا!ويا.إضإعته

مسكنك؟فيواستقرِّيزوجكأهلأذىعنلسانكوكُفِّيادلّّه(1اتَّقي)

"إنَّما:قولةوإلى"نفقةولالكسكنىلا":قولهإلىهذاعنيَعدِلُوكيف

يُترَككيف!عجبًافيا؟"رجعةعليهالزوحهاكانإذاللمرأةوالسُّكنىالنَّفقة

لمموهومٍبأمرٍويُعلَّل!يوّالنَّبيِّشَفَتَيبينمنخرجالذيالصَّريحالمإنعهذا

المحالمنهذا؟عليهنبَّةولاإليهأشارولاع!البتَّةَ،اللّّهرسولبهيُعلِّل

النَّبئيُلهالقال-ذلكمنادلّّهأعاذهاوقد-اللِّسانفاحشةكانتلوثمَّ.البيِّن

دونهامَنوكانعدَّتك،تنقضيحتَّىلسانَكِكُفِّي:وأطاعتوسمعت!!

سكنه.من)2(تخرجلئلَّا،ويطيعيسمع

قضر

المعارضةفهذهعمر،بروايةروايته!معارضةوهو:الرَّابعالمطعنوأمَّا

منهذاوأنَّ،نبيِّنا"وسنَّةربِّناكتابَنَدَعُ"لا:قولهأحدهما،وجهينمنتُورَد

السُّكنى"لها:يقول!لمجماللّّهرسولسمعت:قولهوالثَّاني.المرفوعحكم

"."اتق:النسخفي(1)

"."يخرج:د،ح،ص2()
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."والنَّفقة

لاالذبدالباطلالكلامهذامنالمؤمنينأميراللّّهأعاذقد:نقولونحن

أبو)2(وقالهعمر)1(.عنذلكيصحُّلاأحمد:الإمامقالأبدًا.عنهيصحُّ

إلمامٌلهومنقطعًا،قيسبنتفاطمةبيدالسُّنَّةبلالدَّارقطنيئ)3(.الحسن

سنَّةٌاكأيلَّةُعَتهُرَعمرعنديكنلمأنَّهاللّه)4(شهادةيشهد!اللّهرسولبسنَّة

لهأتقىكانوعمر،والنَّفقةالسُّكنىثلاثًاللمطلَّقةأنَّ"لمج!اللّّهرسولعن

لاثمَّعندهالسُّنَّةهذهتكونأن!ي!اللّّهرسولسننتبليغعلىوأحرصَ

.!ادلّّهرسولعنيُبلِّغهاولايبيِّنهاولاأصلًايرويها

رسولسمعت(عمر،)ه]عنإبراهيمعنحمَّادعنحمَّادحديثوأمَّا

عنهانُسأَلشهادةًباللّهنشهدفنحن)6(="والنَّفقةالسُّكنئ"لها:يقوللمجي!اللّه

لاأنوينبغي،!ك!ي!ادلّّهرسولعلىوكذبعمرعلىكذبٌهذاأنَّلقيناهإذا

معارضةعلىلها)8(والتَّعصُّبللمذاهبالانتصارفرطُالإنسانَ)7(يَحمِل

عندهذايكونفلو،البحتبالكذبالصَّريحةالصَّحيحة!يوِوّاللّّهرسولسنن

.(191)7داودابيبروايةأحمد"الإمام"مسائل(1)

لة.مقولبعدهمافليسخطأ."،"وقال:المطبوعفي)2(

.()164"العلل")3(

".للّه"شهادةز:،ص(4)

النسخ.فيليسالمعكوفتينبينما)5(

.(133)صتخريجهتقدم)6(

.مز،،حفيليست""الإنسان)7(

.د،صفيليست"لها")8(
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دعتْولا،بكلمةٍ(1يَنْبِزوا)ولموذووهافاطمةلخرِلسَتْ!ياّلهالنَّبيِّعنعمر

فاتولَمَالسانها،لبذاءإخراجهاذكرإلىاحتيجَولا،المناظرةإلىفإطمة

المنتصرين،والأحكامالسُّننفيوالمصنِّفينالحديثأئمَّةَالحديثُهذا

.لرجلٍولالمذهبٍلافقطللسُّنن

إبراهيمإلىبالحديثوصولُناقُدِّرولو،إبراهيمإلىبهنصلَأنقبلَهذا

كانفإن،بسنينعمرموتبعدإلايُولدلمإبراهيمفإنَّنُخاعُه)2(؛لانقطعَ

عمرقوللهروىقدكانالظَّنَّ،بهوحسَّنَّاعمرعنإبراهيمَبهأخبرمخبر

والسُّكنىالنَّفقةبثبوتحكمالذيهو!ي!اللّّهرسولأنَّوظنَّ،بالمعنى

الرَّجليكونفقد،امرأةٍلقولربِّناكتابنَدَعُلاعمر:قالحتَّىللمطلَّقة،

وباددّه،شأنهمنوروايتهوحفظهالحديثتحمُّلُليسمغفَّلًاويكونصالحًا

التَّوفيق.

لهفذكرالمسيَّببنوسعيدمهرانبنميمونالمسألةهذهفيتناظروقد

لئن:ميمونلهفقالالنَّاسَ،امرأم!فَتنتِتلكسعيد:فقالفاطمةخبرميمون

فيلناوإنَّالنَّاس،فتنتما!لمجطادلّّهرسولبهأفتاهابماأخذتإنَّماكانت

رجعة)3(عليهلهاليس،عليةالنَّاسأحرمأنَّهامعحسنةً،أسوةًع!م!اللّهرسول

)4(.انتهى.ميراثبينهماولا

بالسين.اللغةفيوالمعروف.بالزايالنسخجميعفيكذا(1)

.دص،فيليست"نخاعه"لانقطع)2(

د.فيليست"علية")3(

بالمعنى.هناالمؤلفوذكره(،131)صتخريجهتقدم(4)
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قيسبنتفاطمةبحديثاحتحَّوقدإلاالفقهاءمن)1(أحدٌيُعلَمولا

:الأحكامبعضفيبهوأخذهذا،

إذاالمبتوتةنفقةسقوطفيبهيحتجُّونالأمَّةوجمهوروالشَّافعيِّفمالك

حائلًا)2(.كانت

ألفاظه:بعضفيلأنَّالثَّلاث؛جمعجوازعلىبهاحتحَّنفسهوالشَّافعيُّ

عنبهأخبرتكماثلاثٍآخرطلَّقهاإنَّماأنَّهبيَّنَّاوقدثلاثًا(")3(،"فطلَّقني

نفسها.

.الرِّجالإلىالمرأةنظرجوازيرىمنبهواحتحَّ

لمإذاأخيهخطبةعلىالرَّجلخطبةجوازعلىكلُّهمالأئمَّةبهواحتجَّ

الأوَّل.الخاطبإلىسَكنتْقدالمرأةتكن

لمنالنَّصيحةوجهعلىكانإذاالرَّجلفيمابيانجوازعلىبهواحتجُّوا

.بغيبةٍليسذلكوأنَّ،معهيسافرأويعاملهأويُزوِّجهأناستشاره

القرشيِّ.غيرمنالقرشيَّةنكاحجوازعلىبهواحتجُّوا

الآخر،عنالزَّوجينأحدغَيبةحالفيالطَّلاقوقوععلىبهواحتجُّوا

به.ومواجهتهحضورهيُشترطلاوأنَّه

البائن.المعتدَّةبخطبةالتَّعريضجوازعلىبهواحتجُّوا

أحدًا".نعلمولا"ز:(1)

حامل.غيراي2()

ماجهوابن32(،44)والنسائي،(0811)،والترمذي2732(،2)أحمدأخرجة)3(

".حسنحديث"هذا:الترمذيوقال2(،420)
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حديثها،وصدقروايتهاببركةحاصلةًكلُّهاالأحكامهذهوكانت

منواحدٍحكمٍفيتُرَدُّروايتهابالُفمابها،وعملتمنهاالأمَّةفاستنبطتها

فيقُبِلت1ْ(حفظتْه)كانتفإن!؟عداهفيماوتُقبَلالحديثهذاأحكام

وبإدلّّه،أحكامهمنشيءٍفييُقبللاأنوجبحفظتْةتكنلموإن،جميعه

التَّوفيق.

!أَسَكِؤُهُنَّمِنحَيثُ:سبحانهقولهأنَّوهو،واحدٌ!شيعليكمبقي:قيلفإن

قولهبدليل،الرَّجعيَّاتفيلاالبوائنفيهوإنَّماآ(:]الطلاق!تَؤُمِّنوُضدلم!

يَضَغنَفَأَنفِقُواْعَلَيصحًئَّأُوْلَتحملىطربهُنَّعَلحصقُ!يِّقُوْا)وَلَالقحَآرُّوهُتَّ:عقيبة

ولكانبالحملعليهاالنَّفقةقيَّدلمارجعيَّةًكانتلوإذالبائن؛فيفهذا!،خَملَص

فيالضَّميرأنَّوالظَّاهرحاملًا،أوكانتحائلًاتستحقُّهافإنَّهاالتَّاثير،عديمَ

.حدٌوافَأَنفِقُوْاعَلَيص!أُوْلَتخَلٍ)طدفيُّ:قولهفيلضَّميرواهو!)أَسَكِمؤهُنَّ

النَّفقةَالموجبينمنيكونأنإمَّاالسُّؤالهذامُورِدأنَّ:فالجواب

علىفالآية:الأوَّلكانفإن،النَّفقةدونالسُّكنىيوجبممَّنأو،والسُّكنى

حواملَ،كونَهنَّعليهنَّالنَّفقةإيجابفيشرطَسبحانهلأنَّه؛عليهحجَّةٌزعمه

لاالحائلالبائنأنَّعلىفدلَّ،انتفائهعندينتفيالشَّرطعلىالمعلَّقوالحكم

لها.نفقة

بها)3(.نقولولا)2(المفهومدلالةُفهذه:قالفإن

منها.ساقطةو"قبلت""حفظت".د:)1(

خطأ."،المفهومعلىدلالة":المطبوعفي2()

"."يقول:المطبوعفي)3(
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انتفاءعندالحكمانتفاءمنبل،المفهومدلالةمنذلكليس:قيل

شرطًا.يكنلمانتفائهبعدالحكمبقيفلو،شرطه

ضميرالآيةفيليس:لهفيقالوحدهاالسُّكنىيوجبممنكانوإن

كقوله:قطعًا،الرَّجعيَّةيخُصُّنوعٌ:نوعانضمائرهابلالبائنَ،يخُصُّواحا

ونوع،،2:دتىلط!ا]!!غرُوفٍأَؤفَارِقُؤهُنَّ!عرُوفٍفَأَضسِكُوهُنَّأجًمَلهُنَّبَلَغنَ)!اِذَا

)لَا:قولهوهولهما،يكونوأنللرَّجعيَّةيكونوأنللبائنيكونأنيحتمل

سَكَشؤُمِّمنمِنخثُأَشكِؤهُنَّ!وقولهو،،1:لطلاقا]!وَلَايحَزُتجنَبُيُوَتهِنَّمِن!زِجُوهُنَّ

الضَّمائرلتتَّحدالمتعيِّنهوالرَّجعيَّةعلىفحملُة6،،:]الطلاقوُخدلم!

وهوومفسِّرها)1(،الضَّمائراختلافلزِمَغيرهاعلىحُمِلفلوومفسِّرها،

أولى.الاصلعلىوالحملُ،الأصلخلاف

حاملًا؟بكونهاالرَّجعيَّةنفقةتخصيصفيالفائدةفما:قيلفإن

الرَّجعيَّةبل،الحائلللرَّجعيَّةنفقةلاأنَّهيقتضيماالآيةفيليس:قيل

إذْالزَّوجيَّة،بعقدالنَّفقةفلها،حائلٌ:كتابهفيحكمهماادلّهبيَّنقدنوعان

حملها،تضعأنإلىالايةبهذهالنَّفقةفلها،وحاملٌ.الأزواجحكمحكمها

الوضعقبلحالُهافيخالف،زوجٍنفقةلاقريبِنفقةَالوضعبعدالنَّفقةفتصير

وضعتفإذاحاملًا،كانتإذاوحدهعليَهاينفقالزَّوجبأنَّ،بعدهحالَها

حالفيحالهايكونولاالطِّفل،نفقةعليهتجبمنعلىنفقتهاصارت

فيفإنَّهالطِّفل،نفقةعليهتجبمنعلىنفقتهاتجببحيث،كذلكحملها

.صد،فيليست"ومفسرها"(1)
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النَّفقةوانتقلتآخر،حكملهكانانفصلفإذاأجزائها،منجزءٌحَمْلِهاحال

أرادبماأعلمواللّّه،الاشتراطوسرُّالتَّقييدفائدةفظهرت،حكمٍإلىحكمٍمن

كلامه.من

اللّهلكتابالموافق!ي!اللّّهرسولحكمذكر

للأقاربالنفقةوجوبمن

أتىأنَّهجدِّهعنمَنْفَعة)2(بنكُلَيبعن(")1"سننهفيداودأبوروى

واخاك،واختك،وأباك"أمَّك:قالأبرُّ؟مَنْ،اليّهرسوليا:فقال!ي!النَّبيُّ

".موصولةحِمورَواجبٌحقّ،ذاكيليالذيومولاك

ادلّّهرسولفإذاالمدينةقدمتُ:قالالمحاربيطارقعنالنَّسافي)3(وروى

بمنوابداالعليا،المعطي"يد:يقولوهوالنَّاسيخطبالمنبرعلىقائمٌ!ي!

."أدناكادناكثمَّ،واخاكوأختك،وأباكأمَّك:تَعُول

اللّّه!رسولإلىرجلجاء:قالهريرةأبيعن)4(""الصَّحيحينوفي

ثمَّ:قال،"أمُّك":قالصَحابتي؟بحسنِالنَّاسأحقُّمَنادلّّه،رسوليا:فقال

أيضًاوأخرجه3(.4/00)"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقةومن5(،041)برقم(1)

وأُعل31َّ(،220/)"الكبير"فيوالطبراني(،)47المفرد(""الأدبفيالبخاري

وينظر:،بشواهدهيتقوَّىوالحديث،والانقطاعمنفعةبنكليببجهالةالحديث

)837(."الغليلإرواءو"2(421)حاتمأبيلابن""العلل

.3(00)7/"لإكمالا":وانظر.تصحيف،"ميفعة":د،ص،م(2)

ابنوأخرجة(.141)(""المختارةفيالمقدسيالضياءطريقةومن2(،532)برقم)3(

334(.1)""صحيحةفيحبانوابن)822(شيبةأبي

.(452)8ومسلم(،1795)البخاري(4)
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"ثمَّ:قالمن؟ثمَّ:قال،أمُّك""ثمّ:قالمن؟ثمَّ:قالأمُّك"،"ثمّ:قال؟من

.(1)"أبوك

مَناددّه،رسوليا:قلتقال)3(:القُشيريمعاويةعن)2(الترمذيوفي

"،"أمَّك:قال؟منثمَّ:قلت،""أمَّك:قال؟منثمَّ:قلت،""أمَّك:قالأبرُّ؟

".!الأقربالأقربشمَّ،"أباك:قال؟منثمَّ:قلت

)4(."بالمعروفوولدَكِيكفيكِما"خُذِيلهند:ع!والنَّبيُّقالوقد

جدِّهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن()ْداود"أبي"سننوفي

منأولادكموإنَّكَسْبِكًم،منأكلتمما"إنَّأطيبَ:قالأنَّه"!ياّلهالنَّبيِّعن

مرفوعًا)6(.عائشةحديثمنأيضًاورواه.هَنِيئًا"فكلوهكَسْبِكم،

ع!ي!:اللّّهرسولقال:قالاللّّهعبدبنجابرحديثمنالنَّسافيُ)7(وروى

أهلكعنفَضَلَفإنفلأهلك،شيءفَضَلَفإنعليها،فتصدَّقْبنفسك"ابدأْ

وهكذا".فهكذاقرابتكذيعنفَضَلَفإن،فرابتكفلذِيشيء

النسخ.فيوليست،"أدناكأدناك"ثمبعدها:المطبوعفي(1)

هذا":الترمذيوقال(،5)913داودوأبو2(00)28أحمدوأخرجه(.1)798برقم2()

حسن".دن

عندوليس."مسلمزاد":فيهماومكانه.صد،فيليست"قلت...الترمذيوفي")3(

اللفظ.هذامسلم

97(.)صتخريجهتقدم(4)

حسن.واسناده2(.192)ماجةوابن)6678(أحمدوأخرجه353(.0)برقم(5)

والترمذي362(،)13شيبةأبيوابن2(،625)9أحمدوأخرجه35(.)28برقم)6(

".حسنحديثهذا":الترمذيوقال22(،09)ماجةوابن(،)1358

)9333(.حبانوابن()799مسلموأخرجه(.452،4652)6برقم)7(
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وء
بِهِءشَئاوَلَا!رِ!وْاأدهَ!ووَآغبُدُواْ:تعالىلقولهتفسيزكلةوهذا

أتقُزبَىاذَاتِ)وَءَ:لىتعاوقوله،3(6:ءلنساا]مهـوأتقُزبَىىوَبِذِإِخمنَنًالؤصَلدَتنِوَبِآ

كماالوالدينحقَّيليالقربىذيحقَّسبحانهفجعل26،،]الإسراء:حَقَّهُو!

قرابتة،علىحقًّاالقربىلذيأنَّسبحانةوأخبربسواء،سواءً!ي!النَّبثيُجعله

وأمرهو.حقٍّأيُّندريفلاالنَّفقةحقَّذلكيكنلمفإنإيَّاه،1(بإيتائِه)وأمر

جوعًايموتيراهأنالإساءةأعظمومن،القربىذيإلىبالإحسانتعالى

لهيسترولالقمةًيُطعِمهولا،عورتهوستْرِخَلَّتهسَدِّعلىقادروهووعُرْيًا

ذمَّتة.فيذلكيُقرِضهبأنإلاعورةً

:يقولحيثتعالئاللّّهلكتابمطابقٌ!يطالنَّبيِّمنالحكموهذا

لَهُوألفَؤلُودِوَعَلىَيُتِوَّألرَّضحَاعَةَأَنأَرَادَلِمَن؟مِلَتهنحَؤلَينأَؤلَدَهُنَّيُزضِهعنَهيووَالؤلِدَتُ

هَاوَلَامَؤلُو!ةُمِبوَلَ!وَلِدَلَالُظرَّلَّاوُشمَهَاإِنَفشُلَاتُكَلَّفُلمحغروفِتبِآلِدزقُهنَّك!توَتُهُنَّ

الوارثعلىسبحإنهفاوجب233(.]البقرة:!ذَلِكفِلُأل!ارِثِو!بِوَلَدِهِلّهُو

المؤمنينأميرحكَمَالحكمهذاوبمثلله،المولودعلىأوجبمامثلَ

شعيبٍبنعمروعنجريجٍابنعنعيينةبنسفيانفروى.الخطَّاببنعمر

عليه،ينفقواأنعلىصبيٍّعَصَبَةَحَبَسَ)2(عمرأنَّالمسيَّببنسعيدعن

النِّساء)3(.دونالرِّجال

تصحيف."،"لاتيانه:المطبوعفي(1)

"جَتر".:الأخرىالمصادروفي."و"المحلى"و"الأموالالنسخفيكذا2()

("الكبرى"السننفيالبيهقيطريقةومن-(441)2/منصوربنسعيدأخرجه)3(

2(.96)9/""المحلىفيحزموابن)868(""الأموالفيزنجويهوابن-786()7/
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ابنأنَّ،شعيبٍبنعمروأخبرني،جريجٍابنأنا)1(:الرزاقعبدوقال

عمٍّبني-منفوسٍعمِّبنيوقفَالخطَّاببنعمرأنَّ،أخبرهالمسيَّب

وقوفُهمولو،:فقال،لهمالَلافقالوا:،العاقلةمثلعليه-بالنَّفقةكلالةً)2(

لهميكنلمولوأيولو،:قوله:المدينيِّابنقال.العقلكهيئةعليهبالنَّفقة

.مالٌ

عمرو،عنحجّاج،عنالأحمر،خالدٍأبيعن)3(شيبةأبيابنوذكر

أَنفِقْ:فقالالخطَّاببنعمرإلىوليُّيتيمٍجاء:قالالمسيَّببنسعيدعن

عليهم.لفرضتُعشيرتِهأقصَى)4(إلاأجدلملو:قالثمَّ،عليه

.ثابتٍبنزيدأيضاذلكبمثلوحكَمَ

عنحسن،عنالرَّحمن،عبدبنحُميدثنا(:)ْشيبةأبيابنقال

وعمّأمّكانإذا:قالثابمسابنزيدعن،الحسنعن،إسماعيلعن،مُطَرِّف

ميراثه.بقدرالعمِّوعلىميراثها،بقدرالأمِّفعلى

البتَّةَ.الصَّحابةفيمخالفٌوزيدلعمريُعرَفولا

:قال1233،:]البقرة!ذَلِكفِلُأل!ارِثِ)وَ!:لعطاءقلت:جريجٍابنوقال

.(20591)شيبةأبيابنوأخرجة.(18121)""المصنففي(1)

النسخ.خلاف"كلالةمنفوسعلىعمبني"وقف:المطبوعفي)2(

والتدليس.الخطأكثيروهو،أرطاةبنحجاجإسنادهوفي(.491)79برقم)3(

تصحيف."،"أقضى:المطبوعفي(4)

ضعيف.وهو،المكيمسلمابنهوداسماعيل(،0591)5برقم)5(
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المولودوارثأيُحْبَس:لهقلت.يرثونهكماعليهينفقواأناليتيموزثةعلى

؟)2(.يموت(1أفيَدَعُه):قال؟مالىللمولوديكنلمإن

نأيَرِثالذيالرَّجلعلى:قال!،ذَلِلطمِثلُ!ووَ!أل!ارِثِ:الحسنوقال

)3(.يستغنيحتَّىعليةينفق

ومجإهد)5(،)4(،قتادة:منهم،السَّلفجمهورالاَيةَفسَّروبهذا

بنوقَبيصةالقإضي)8(،وشريخ)7(،أسلمبنوزيدوالضحاك)6(،

1(،النَّخعيُّ)1وإبراهيم،)مسعودٍبنعتبةبناللّّهوعبد،ذُؤيبٍ
)9(01)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

."فتدعهأ":صد،،ج،م

مختصرًاوأخرجه(،11)3/المنمور""الدرفيكما""تفسيرهفيحميدبنعبدأخرجه

233(.4/)"تفسيره"فيجريروابن(،21)917الرزاقعبد

222(./4)(""تفسيرهفيجريرابنأخرجه

22(.41/)""تفسيرهفيجريروابن(،21)183الرزاقعبدأخرجه

22(.4/4)"تفسيره"فيجريروابن(،09491)شيبةأبيابنأخرجه

روايةمنوهو227(،/4)(""تفسيرهفيجريروابن(،491)69شيبةأبيابنأخرجه

.الحفاظبعضقالكماالتفسيرفيحسنةعنهوروايته،عنهجويبر

.(2432/)""تفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجه

الخطأكثيروهو،أرطاةبنحجاجإسنادهوفي(،1)4879شيبةأبيابنأخرجه

والتدليس.

226(.)4/"تفسيره"فيحاتمأبيابنعنهنقلة

فيجريروابن(،1،89491)4859شيبةأبيوابن(،21)185الرزاقعبدأخرجه(

22(.45/)""تفسيره

22(.44/)"تفسيره"فيجريروابن(،19491)شيبةأبيابنأخرجه(
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الثَّوريُّ،سفيان:بعدهموممن،مسعودٍابنوأصحاب(،1والشَّعبيُّ)

وداود،وإسحاقأحمد،:بعدهموممن،وأصحابهحنيفةوأبو،الرزاقوعبد

بهم.صحاوأ

.أقوالٍعدَّةعلىالمسألةهذهحكمفيالفقهاءاختلفوقد

وصلة،برٌّذلكوإنَّما،أقاربهمنأحدٍنفقةعلىأحايُجْبَرلاأنَّهأحدها:

قَبيصة،ثناالكشِّيُّ)2(:حميدٍبنعبدقال.الشَّعبيِّإلىيُعزىمذهبٌوهذا

أحدًاأجبرأحدًارأيتما:قالالشَّعبيِّعن،أشعثعن،الثَّوريِّسفيانعن

نفقته.علىيعني.أحدٍعلى

هذا،منأفقهُوالشَّعبيئُ،نظرٌالكلامبهذاالمذهبهذاإثباتوفي

يُجبِرهأنالغيرُ)3(يحتاجأنمندلّّهأتقىكانواالنَّاسأنَّأرادأنَّهوالظَّاهر

بإيجابيكتفونالنَّاسوكان،المحتاجقريبهعلىالإنفاقعلىالحاكم

.وإجبارهالحاكمإيجابعنالشَّرع

الَّتيوأمِّهالأدنى)4(أبيهعلىالنَّفقةعليهيجبأنَّه:الثَّانيالمذهب

عليهماالنَّفقةعلىالولدمنوالائثىالذَّكريُجبَرالأبوانفهذانخاصَّةً،ولدته

حتَّىالادنىابنهنفقةعلىيُجبَرالرجلفإنالاولادنفقةفأمَّا.فقيرينكاناإذا

22(.9/)4"تفسيره"فيجريرابنأخرجه(1)

سوار،بنأشعثإسنادهوفي،طريقةمن(01/101)""المحلئفيحزمابنأخرجه)2(

النقاد.أكثرضعفةوقد

النسخ.خلاف""الغني:المطبوعفي)3(

نصحيف."،"ابنةز:ص،د،(4)
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ولاابنهابننفقةعلىيُجبَرولاتُزوَّج،حتَّىالدُّنيابنتهنفقةوعلى،فقطيبلغ

كاناولوابنتهاولاابنهاعلىالإنفاقعلىالأمُّتُجبرولاسفلا،وإنابنهبنتِ

ابنِعلىالنَّفقةُأحدٍعلىيجبولا،الغنىغايةفيوالأمُّالحاجةغايةفي

أحدٍولاخالةٍولاخالٍولاعمَّةٍولاعمٍّولاأختٍولاأخٍولاجدٍّولا)1(ابنٍ

واختلافهالدِّيناتِّحادمعالنَّفقةوتجب.ذكرناماسوىالبتَّةَالأقاربمن

.النَّفقاتفيالمذاهبأضيقوهو،مالكمذهبوهذا.وجبتحيث

عداهم،مندونخاصَّةًالنَّسبعَمودَيِنفقةتجبأنَّه:الثَّالثالمذهب

عنوعجزِه،عليهالمنفَقِوحاجة،وقدرتهالمنفِقويَسارالدِّيناتِّفاقمع

منكانوإن.الأسفلالعمودمنكانإنزَمانةٍأوجنونٍأوبصغرٍالكسب

طَردَمنومنهم.قولينعلى؟الكسبعنعجزهيُشترطفهل:الأعلىالعمود

ذكرًانفقتهسقطتصحيحًاالولدبلغفإذا.الأسفلالعمودفيأيضًاالفَولين

مالك.مذهبمنأوسعوهو،الشَّافعيِّمذهبوهذا.أنثىأوكان

رحمه،لذيمَحرمٍرحمٍذيكلِّعلىتجبالنَّففَةأنَّ:الرَّابعالمذهب

اتِّحادمعنفقتهموجب!والأجدادوالآباءوأولادهمالاولادمنكانفإن

يجبفلاالدِّين،اتِّحادمعإلاتجبلمغيرهممنكانوإن،واختلافهالدِّين

قدرةبشرطالنَّفقةتجبإنَّماثمَّالكافر.رَحِمهذيعلىينفقأنالمسلمعلى

كبيرًا:كانوإن،فقطفقرهصغيرًااعتُبِركانفإن،عليهالمنفَقوحاجةالمنفِق

فإن،زَمانتهأوعماهمِنفقرهمعبدَّفلاذكرًاكانوإن،فكذلكأنثىكانفإن

نفقةفيإلاالميراثعلىعندهمرتَّبةٌوهي.نفقتهتجبلمبصيرًاصحيحًاكان

".ابنأبي":صد،(1)

151



(1عنه)وروى.مذهبهمنالمشهورعلىخاصَّةًأبيهعلىفإنَّهاالولد،

.للقياسطردًاميراثهمابقدرخاصَّةًأبويهعلىأنَّها:اللّؤلؤيزيادٍبنالحسن

الشَّافعيِّ.مذهبمنأوسعوهو،حنيفةأبيمذهبوهذا

نفقتهوجبتالنَّسبعمودَيِمنكانإنالقريبأنَّ:الخامسالمذهب

على؟بينهمالدِّيناتِّحاديُشترطوهل.وارثٍغيرأووارثًاكانسواءٌمطلقًا،

بفرضٍيرِثهمأنبشرطإلانفقتهمتجبلاأنَّه:أخرىروايةٌوعنه،روايتين

.الأقاربكسائرتعصيبٍأو

بينهيكونأنبشرطنفقتهموجبتالنَّسبعموديغيرمنكانوإن

نأيكفيأوالجانبينمنالتَّوارثيكونأنيُشترطهلثمَّ.توارثٌوبينهم

وأالحالفيالتَّوارثثبوتيُشترطوهل.روايتينعلىأحدهما؟منيكون

روايتين.على؟الجملةفيالميراثأهلمنيكونأن

علىلهمنفقةفلايرِثونلاالذينالأرحامذويمنالأقاربكانوإن

منمذهبهمنعليهموجوبَهاأصحابهبعضوخرَّج،عنهالمنصوص

وجمتحيثعليهوالمنفَقالمنفِقبينالدِّيناتِّحادمنعندهبدَّولا،توريثهم

بغيرالميراثكانفإن.الرِّوايتينإحدىفيالنَّسبعموديفيإلا)2(النَّفقة

.الموروثدونالوارثعلىمذهبهظاهرفيبهالنَّفقةوجبتكالولاءالقرابة

تلزمه.لا:وعنه.مذهبهظاهرفيزوجتهنفقةُلزمتْهرجلنفقةُلزمتْهوإذا

لزوجةتلزمه:وعنه.عداهممندونخاصَّةًالًنَّسبعموديفيتلزمه:وعنه

ذلك.طلبواإذاتَسَرٍّأوبتزويجٍنسبهعموديإعفافُويلزمه.خاصَّةًالأب

النسخ.خلاف"عن"ورُوي:المطبوعفي(1)

.زفيليست"إلا")2(
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أخٍمننفقتهلزمتهمنكلِّفييجيءوكذلكيعلئ)1(:أبوالقاضيقال

يُزوِّجهأنيلزمهالعبد:فينصَّقدأحمدلأنَّ؛إعفافهيلزمهغيرهماأوعمٍّأو

لالأنَّه؛زوجتهنفقةُلزِمَهرجلٍإعفافُلزمهوإذا.عليهبِيعَوإلَّاذلكطلبإذا

بذلك.إلاالإعفافمنيتمكّن)2(

المنفَقزوجةعلىالإنفاقوجوبوهيالمتقدَّمةالمسألةغيروهذه

.مأخذٌولتلكمأخذولهذه،عليه

كانوإن،حنيفةأبيمذهبمنأوسعوهوأحمد،الإماممذهبوهذا

ذويعلىالنَّفقةيوجبحيثاَخر،وجهٍمنمنهأوسعَحنيفةأبيمذهب

ونصوصهأحمدأصولتقتضيهالذيوهو،الدَّليلفيالصَّحيحوهو،الأرحام

كلِّعلىالجنَّةوحرَّمتُوصل،أنادلّّهأمرالَّتيالرَّحموصلة،الشَّرعوقواعد

بسنَّةوبالرَّحم،ادلّهبكتاببالميراث)3(:بشيئينتُستَحقُّفالنَّفقة.رَحِمٍقاطع

ينفقواأنصبيٍّعصبةَحَبَسالخطَّاببنعمرأنَّتقدَّموقد.!ي!اللّّهرسول

العمِّفعلىوأمّعمّكانإذا:ثابتٍبنزيدقولوتقدَّمعمِّه،بنيوكانواعليه

الصَّحابةفيلهمامخالفَلافإنَّهميراثها)4(.بقدرالأمِّوعلى،ميراثهبقدر

اَتقُزبَىذَا)وَءَاتِ:تعالىقولهيدلُّوعليه،السَّلفجمهورقولوهو،البتَّةَ

.6،3:ءلنساا]!ائقُزبَىىوَبِذِإِخشَنًالؤلِدَننِوَبِآ):وقوله،،62:ءسرالإا]!وحَقَّهُ

"اختَك:فقالبأنسابهموصرَّح،للأقاربالعطيَّةَ!ي!النَّبيُّأوجبوقد

038(."المغني")11/فيكما)1(

".و"المغنيالنسخخلاف"يمكن(":المطبوعفي)2(

".بسببين":ح)3(

.(481)صتخريجهماتقدم(4)
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.(1)"موصولةٌورَحِمٌواجمبٌحقّ،فأدناكأدناكثمَّ،وأخاك

.الوجوبدونوالصِّلةالبرُّبذلكالمراد:قيلفإن

(،)حقَّه:بقولهإليهوأضافهحقًّا،وسمَّاهبهأمرسبحانهأنَّههذايردُّ:قيل

الوجوبعلىيُنادِيهذاوبعضُ،واجبٌوأنَّهحقّ،أنَّه!يوِوّالنَّبيُّوأخبر

جهارًا.

قطيعته.تركُبحقِّهالمراد:قيلفإن

وجهين:منفالجواب

وعطشًا،جوعًايَتلظَّىيراهأنمنأعظمُقطيعةٍفأيُّ:يقالأنأحدهما:

ولا،جرعةًيَسقِيهولا،لقمةًيُطعِمهولاوالبرد،بالحرِّالأذىغايةَويتأذَّى

هذا؟يُظِلّهسقفٍتحتويُسكِنهوالبرد،الحرَّويَقِيهِعورتهيَستُرمايكسوه

يجبوإنَّماأمُّه،هيالَّتيخالتهأو،أبيهصِنْوُعمُّهأو،وأبيهأمِّهابنأخوهوهو

الذِّمَّةفيذلكعلىيُعاوِضهبأنالبعيد،للأجنبيِّبذلُهيجبماذلكمنعليه

وسعةِوالجِدَةاليسارغايةفيكونهمعهذا،عليهبهيسترجعثمَّيُوسِرأنإلى

المحرَّمة،القطيعةهي)2(ماندريلافإنَّاقطيعةًهذهتكنلمفإن.الأموال

قاطعها؟علىالجنَّةوحرَّمَبهاادلّهأمرالَّتيوالصِّلة

عليهانادتالَّتيالواجبةالصِّلةهذهفما:يقالأن:الثَّانيالوجه

حقِّعلىفيهازائدٍقدرٍفأيُّقاطعها؟وذمَّتإيجابهافيوبالغتالنُّصوص

.(41ه)صتخريجهماتقدمحديمينمنملفقاللفظهذا(1)

د.فيليست"هي")2(
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أهو؟الجوارحبهوتعملالألسنةبهوتُخبِرالقلوبتَعقِلهحتَّىالأجنبيِّ

إذاوإجابتة،عطسإذاوتشميته،مرضإذاوعيادته،لقيهإذاعليهالسَّلام

علىللاخنبيِّنظيرهيجبماإلاذلكمنشيئًاتوجبونلافإنكم،دعاه

بهوالإزراء)2(وأذاهوسبِّةضرْبِهتركَالصِّلةهذه(1)كانتوإنالأجنبيِّ؟

البعيدللذِّمِّيِّبل،مسلمٍكلِّعلىمسلمٍلكلِّيجبحقّفهذا،ذلكونحو

الواجبة؟الرَّحمصلةخصوصيَّةفما،المسلمعلى

صلةأعرفأنأعياني)3(:يقولالمتأخِّرينفضلاءبعضكانولهذا

معنىما:لهموقالوامالكأصحابعلىهذاالنَّاسأوردولمَّا.الواجبةالرَّحم

منفيةوأوعبكبيرًا،كتابًاالرَّحمصلةفيبعضهمصنَّف؟عندكمالرَّحمصلة

هذاومعوأقسامها،وأنواعهاالصِّلةجنسوذكر،والموقوفةالمرفوعةالآثار

والعامُّ،الخاصُّيعرفهامعروفةٌالصِّلةفإنَّ،الإلزامهذامنيتخلَّصفلم

لهوتجبالرَّحِمبهايختصُّالَّتيالصِّلةماولكن،العَلَممنأشهرفيهاوالاَثار

إلاشيءٍوجوبتُعيِّنواأنيُمكِنكمفلاالأجنبيُّ؟فيهايشاركهولالرحِمِه)4(

إلاالنَّفقةلوجوبمُسقِطًاتذكرواأنيُمكِنكمولا،منهأوجبَالنَّفقةوكانت

والأختالأخحقَّقَرنَقد!ي!والنَّبيُّ،منهبالسُّقوطأولىعداهاماوكان

فما(،)ه"فأدناكأدناكثمَّ،وأخاكوأختَك،وأباك"أمَّك:فقالوالأمِّبالأب

.دفيليست"كانت"(1)

"الازدراء".د:)2(

هو.مَنأعرفلم)3(

النسخ.خلاف""الرحمة:المطبوعفي4()

.(41)صهجحتقدم(5)
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للاستحباب؟وآخرهللوجوبأوَّلهجعلالذي(1وما)هذا؟نسخَالذي

الكُنُف،يَكنِسُأباهالرَّجليَدَعَأنالوالدينبرِّمنفليسهذاعُرِفوإذا

مارأسهعلىللنَّاسويَحملالحمَّام)2(،أثلونفيويُوقِدالحُمُر،علىويكاري

اليد.ذاتوسعةواليسارالغنىغايةفيوهو،بأجرتهيتقوَّت

لهمتسقيأو،ثيابهموتغسل،النَّاستخدميدَعَهاأنأمِّهبرِّمنوليس

مكتسبانالأبوان:ويقولعليها،يُنفِقهبمايصونهاولاذلك،ونحوالماء،

فيورسولُهاللّهشرطَأين!العجبفياللّّه.أعمَيَينولابزَمِنَينوليساصحيحان

صلةوليست؟أعمىأوزَمِنًاأحدهم)3(يكونأنالرَّحموصلةالوالدينبرِّ

وباللّّهعرفًا،ولالغةًولاشرعًاذلكعلىموقوفةًالوالدينبرُّولاالرَّحم

التَّوفيق.

ما"."أوز:،م(1)

.الحمامفيالنارمَوقدأي)2(

.دمنساقطة"يكون")3(

ك!
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الوفماعةفيص!حكمهذِ!

منها،المحرِّمالقدرفيوحكمهيَحرُملاومابهايَحرُموما

لا؟أمتأثيرلههلالكبيرزضاعفيوحكمه

:قالأنَّه!عنةا!لةُعَنهَارَعائشةحديثمن"الصَّحيحين(")1(فيثبت

".الولادةتُحرِّمماتُحرِّمالرَّضاعة"إنَّ

ابنةعلىأريد!يوّالنَّبيُّأنَّعبَّاسٍابنحديثمنفيهما)2(:وثبت

منويَحْرُمالرَّضاعة،مناخيابنةإنَّها،ليتَحِلُّلا"إنَّها:فقال،حمزة

)3(".النسبمنيَحْرُمماالرَّضاعة

فانَّهالقُعَيْس،أديأخيلأفلحَ"ائْذَني:لعائشةقالأنَّه)4(."* فيهما.ولب!
عائشةَ.أرضعت()هامرأتهوكانت."عمُّك

أرضعتْجاريتانلهرجلٍ:عنسئللمَّاعبَّاسٍابنأجابوبهذا

لا،:ققال؟الجاريةيتزوَّجأنللغلامأيحلُّغلامًا،والأخرىجاريةًإحداهما

)6(.واحدٌاللِّقاح

المَصَّةُتُحرِّم)الا!ي!:النَّبيِّعنعائشةَعن)7("مسلم"صحيحفيوثبت

.(4441/1)ومسلم(،05)99البخاريأخرجة(1)

.(441)6ومسلم2(،546)البخاريأخرجه2()

النسخ.خلاف"الرحم":المطبوعفي)3(

.(441)5ومسلم(،)6947البخاريأخرجه(4)

.البخاريمنوالمثبت.خطأوهو""أمة:النسخفي5()

بنوسعيد-،26(5/)"الأم"فيالشافعيطريقةومن-()1766مالكأخرجه)6(

.(9411)لترمذيوا،(1/672)منصور

.(0541/81)برقم7()
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."نلمَصَّتاوا

أنَّ)2(:لهلفظٍوفي."والإمْلاجتانالإمْلاجةتُحرِّملا"(:1)روايةٍوفي

"لا".:قال؟الواحدةالرَّضعةتحرِّمهل،اللّهرسوليا:قالرجلاً

:القرآنمننزلَفيماكان:قالتعائشةعنأيضًا)3(""صحيحهفيوثبت

اللّّهرسولفتوفِّي،معلوماتٍبخمسٍنُسِخْنثمَّ،يُحرِّمنمعلوماتٍرَضَعاتٍعشْرُ

.القرآنمنيُقرأفيما!صوهي)4(

"إنَّما:قال!وّالنَّبيُّأنَّعائشةحديثمن()ْ""الصحيحينفيوثبت

".المجاعةمنالرَّضاعة

اللّّه!رسولأنَّسلمةأمحديثمن)6("الترمذي"جامعفيوثبت

".الفِطامقبلَوكانالثَّدي،فيالأمعاءفَتَقَماإلاالرَّضاعةمنيُحرِّملا":قال

صحيح.حديثٌ:الترمذيقال

الفضل.أمحديثمن(1541/18)برقم(1)

.(1541/91)برقم2()

.(41/91)52برقم)3(

وهن".":المطبوعوفي.النسخفيكذا(4)

.(541)5ومسلم2(،6)47البخاري()ه

فيوالطبراني(،1445)"الكبرىالسنن"فيالنسائيوأخرجه(.5211)برقم)6(

عوانةأبيعنطرقمن(422)4""صحيحهفيحبانوابن288(،)7/""الاوسط

:الترمذيوقالمرفوعًا،بهسلمةأمعنالمنذربنتفاطمةعنعروةبنهشامعن

"مسنده"فيراهويهبنإسحاقعندوهيبوخالفه،"صحيححسنحديث"هذا

فروياه(،04)30""العللفيالدارقطنيذكركماسعيدبنويحمى(،6291،)1887

الدارقطني.ذكركمابالصوابالأشبهوهوموقوفًا،بهعروةبنهشامعن
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"لا:يرفعهعبَّاسٍابنعنصحيحٍبإسنادٍ(1)"الدَّارقطنيِّ"سننوفي

".الحولينفيكانماإلارَضاعَ)2(

منيُحرِّملا":يرفعةمسعودٍابنحديثمن)3(داود"أبي"سننوفي

".العظمَوانْشَرَ)4(اللَّحمَانبتَماإلاالرَّضاع

سُهيلبنتسَهْلةجاءت:قالتعائشةعن((")همسلم"صحيحفيوثبت

فيالبيهقيطريقهومن993(،)8/الكاملفيعديابنوأخرجه(.4364)برقم(1)

وروي.جميلبنالهيثمعيينةابنعنبرفعهوتفرد76(،1)7/"الكبرى"السنن

فيالبيهقيطريقهومن028(،/1)منصوربنسعيدأخرجه،عباسابنعلىموقوفًا

وأخرجه"،موقوفالصحيحهو"هذا:البيهقيوقال(،624)7/"الكبرى"السنن

وألفاظطرقمن(47331)شيبةأبيوابن(20913-00913)الرزاقعبد

وينظر:.الهاديعبدوابنعديابنوقفهوصحح،عباسابنعلىموقوفًامتقاربة

454(.)4/"التحقيقو"تنقيح9()4/الحبير""التلخيص

("."رضاعةز:،صد،2()

طريقهومن-(1436)والدارقطني(،4114)أحمدوأخرجه2(.060)برقم)3(

عنالهلاليموسىأبيطريقمنكلهم-،(046)7/"الكبرى"السننفيالبيهقي

أخرجهمسعود،ابنعلىموقفًارويوقد.مجهولانوأبوهموسىوأبو،أبيه

"الكبرىالسنن"فيالبيهقيطريقهومن-2(50)9داودوأبو(،)59138الرزاقعبد

وهوموقوفًا،مسعودابنعنطرقمن281(/1)منصوربنوسعيد461(-)7/

2(.99)6/للاكباني"الأمداود-أبيصحيح":وينظر.الصحيح

المغيث""المجموعفيكمابالوجهينوُيروى.""السننفيوكذا."أنشز":ص(4)

من،وقوَّاهشَدَّه:اللحموأنشرَ)نشر(."و"اللسان(45)5/"و"النهاية3(00)3/

المرتفعالنَّشَز:منوهو،حجمهوأكبر،وأعلاهرفعه:اللحموأنشز.الإحياءالإنشار:

.الارضمن

27(./41)53برقم5()
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من(1)حذيفةأ]أبيوجهفيأرىإنِّي،ادلّّهرسوليا:فقالت!النَّبيِّإلى

".عليهتَحْرُمِينَ)2())أرضِعِيه!:النَّبيُّفقال،حَليفُهوهوسالمدخول

ادلّّه!رسولإلىسهيلبنتسهلةجاءت:قالتعنهاله)3(روايةٍوفي

وهوسالمدخولمنحذيفةأبيوجهفيأرىإنِّي،ادلّّهرسوليا:فقالت

؟كبيرٌرجلٌوهوأُرضِعهوكيف:قالت،"))أَرضِعيه:النَّبيُّع!ي!فقال،حليفه

كبيز".آَنهعلمتُ"قد:وقالع!ياّلهاللّّهرسولفتبسَّم

الغلامعليكِيدخلإنَّه:لعائشةقالتسلمةأمأنَّلمسلم)4(:لفظٍوفي

اللّّه!رسولفيلكِأما:عائشةفقالت،علئيَيدخلأنأُحِبُّماالذيالائفع

عليُّوهويدخلسالمًاإنَّ،اللّّةرسوليا:قالتحذيفة]أبي،امرأةإنَّأسو!؟

حتَّى))أَرضِعيه:!ي!اللّهرسولفقالمد،شيمنهحذيفةأبينفسوفي،رجلٌ

".عليكيدخلَ

الزُّهريِّحديثمنفرواه،مطوَّلةًتامَّةًسياقةً()ْ""سننهفيداودأبووساقه

شمسٍعبدبنربيعةبنعتبةبنحذيفةأباأنَّ:سلمةوأمعائشةعنعروةعن

منلامرأةٍمولًىوهوعتبةبنالوليدبنتهندأخيهابنةَوأنكحَهسالمًا،تبنَّىكان

دعاهالجاهليَّةفيرجلًاتبنَّىمنوكانزيدًا)6(،!ي!ادلّّهرسولتبنَّىكماالأنصار،

زوجها.حذيفةوأبو".مسلم"صحيحمنالمعكوفتينبينما(1)

الأمر.جوابلكونهامجزومة"تَحرُمي":مسلموفي.النسخفيكذا2()

.صد،فيليستو"له"26(.1/)453برقم)3(

92(.1/)453برقم)4(

2(.610)برقم)5(

".حارثةبن"زيدز:،صد،)6(
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لابَإلِهِؤهُوَ)آدعُوهُتم:ذلكفيوجلّعزّاددّهأنزلحتَّىميراثَه،ووُرِّثَإليهالنَّاس

صأ،5:لاخزابا]!هووَمَوَليُضلدِّيخمِااابَاَءَ!!اِخوَن!ؤُفَىءَقَّصتَغاَلُؤاْفَإِنأللَّهِأَ!مطُعِندَ

سهلةفجاءت.الدِّينفيوأخًامولًىكانأبٌلهيُعلَملمفمن،اَبائهمإلىفرُدُّوا

يا:فقالت،حذيفةأبيامرأةوهي،العامريثمالقرشيعمروبنسهيلبنت

بيتٍفيحذيفةأبيومعمعييأويوكانولدًا،سالمانرىكنَّاإنَّا،اددّهرسول

تربدفكيف،علمتقدمافيهموجلعزاددّهأنزلوقد(،1فُضْلًا)ويراني،واحدٍ

ولدهابمنزلةفكان،رضعاتٍخمسَفأرضعتْه"،))أَرضِعيه!يوِوّ:النبيفقال؟فيه

يُرضِعنأنأخواتهاوبناتِإخوتهابناتِتأمرُعائشةكانتفبذلك.الرَّضاعةمن

ثمَّ،رضعاتٍخمسَكبيرًاكانوإنعليهاويدخليراهاأنعائشةأحبَّتمن

عليهنَّيُدخِلنأن!ك!ي!النَّبيِّأزواجوسائرسلمةأمذلكوأبتْعليها،يدخل

ماواددّه:لعائشةوقلنالمهد،فييرضعحتَّىالنَّاسمنالرَّضاعةبتلكأحدًا

.النَّاسدونلسالم!ي!النَّبيِّمنرخصةًكان!لعلَّهانَدري

الأمَّة،بينعليهمتَّفقٌبعضها،عديدةًأحكامً!الثَّابتةالسُّننهذهفتضمَّنت

.نزاعٌبعضهاوفي

وهذا،"الولادةتُحرِّمماتُحرِّم))الرَّضاعة:ع!ي!قوله:الأوَّلالحكم

نسخ،النَّصِّعلىالزِّيادةإنَّ:قالمنعندحتَّىالأمَّة،بينعليهمتَّفقالحكم

علىزائدًاكانوإنالحكمهذاقبولإلىاضطرّفإنَّهبالسُّنَّة،يُنسخلاوالقرآن

بينالجمعتحريمإلىاضطرّكمايُسمِّه،لمأونسخًاسمَّاهسوا!،القرآنفيما

هذاوذكر،القرآننصِّعلىزيادةٌأنَّهمعخالتهاوبينوبينهاوعمَّتهاالمرأة

والزَّوجالمرضعةأنَّعلىالفحللبنتحريمفيالقُعَيسأبيحديثمع

المهنة.ثيابفيمبتذلةأي(1)
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فانتشرتلهما،ولدًاالطِّفلوصارللطِّفل،أبوينصاراقداللَّبنصاحب

ولدهما،أولادنزلوا)1(وإنالطِّفلفأولاد،الثَّلاثالجهاتهذهمنالحرمة

وأخواتُهإخوتُهغيرهمنأوالآخرمنوالزَّوجالمرضعةمنواحدٍكلِّوأولاد

لأبيةوأخواتهإخوتهالاَخرمنأحدهمافأولاد)2(،الثَّلاثالجهاتمن

المرضعةوأولاد،أبيهمنوأخواتهإخوتهغيرهما)3(منالزَّوجوأولاد،وأمِّه

وصار،وجدَّاتهأجداده(اباؤهما)4وصار،لأمِّهوأخواتهإخوتهغيرهمن

أعمامهوأخواتهاللَّبنصاحبوإخوة،وخالاتهأخوالهوأخواتهاالمرأةإخوة

فقط.الثَّلاثالجهاتهذهمنتنتشرالرَّضاعفحرمة،وعمَّاته

إخوتهمندرجتهفيهوممَّنالمرتضعغيرإلىالتَّحريميتعدَّىولا

لأختهويباحوأمَّهاتها،وبناتهاأخاهأرضعتمننكاحُلأخيهفيباح،وأخواته

آبائهمنفوقهمنإلىينتشرلاوكذلك.وبنيه)6(وأباهاللَّبنصاحب(نكاج)ه

فلائي)7(،وخالاتهوأخوالهوعمَّاتهأعمإمهمندرجتهمفيومن،وأمَّهاته

وأمَّهاتِهاالرَّضاعمنالطِّفلأمَّينكحواأنوأجدادهالنَّسبمنالمرتضع

نظيرإذ،وبناتِهوأخواتِهاللَّبنصاحبأمَّهاتِينكحواوأنوبناتها،وأخواتها

وللأخ،الأمِّمنأخيهأختيتزوَّجأنالأبمنفللاخحلالى،النَّسبمنهذا

.صد،فيليستنزلوا(""وإن(1)

.ممنساقطة"الثلاثالجهات...الطفل"فأولاد2()

النسخ.خلاف"غيرها":المطبوعفي)3(

النسخ.خلاف"آباؤها":المطبوعفي)4(

.دمنساقطةنكاج"...أرضعت"من)5(

.""وابيةمجرورًاكونهوالجادةمنصوبًا.النسخفيكذا)6(

.""فلابز:د،،ص)7(
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منابنهأمَّالرَّجلينكحوكذلك،الأبمنأخيهأختينكحأنالأمِّمن

.بالمصاهرةحَرُمَتافإنَّماوبنتهاأمُّهاوأمَّاوأختها،النَّسب

منامرأتهأمُّعليهفتَحْرُمبالرَّضاع(1)المصاهرةنظيريَحرُموهل

بينالجمعيحرمأو،الرَّضاعةمنابنهوامرأةالرَّضاعةمنوبنتهاالرَّضاعة

منخالتهاوبينوبينهاوعمَّتهاالمرأةبينأو،الرَّضاعةمنالأختين

كانإن:وقالشيخنافيهوتوقَّف،وأتباعهمالاربعةالأئمَّةفحرَّمه؟الرَّضاعة

.أقوىفهوالتَّحريمبعدمأحدٌقالقد

ماالرَّضاعمن))يَحْرُم!يوِوّ:قولهفييدخلهذاتحريم:المحرِّمونقال

تنزيلُفثبتبه،وشبَّههاالنَّسبمجرىالرَّضاعةفأجرى،النَّسب"منيَحْرُم

منللنَّسبثبتفما،وأبيهالنَّسبولدمنزلةَالرَّضاعةوأبيالرَّضاعةولد

منوابنتهاالمرأةوأمُّوالابنالأبامرأةحرمتفإذا،للرَّضاعةئبتالتَّحريم

أختيبينحرمالنَّسبأختيبينالجمعحرموإذابالرَّضاع،حرمنالنَّسب

التَّحريم.علىاحتجاجهمتقديرهذا.الرَّضاع

بالصِّهر،وسبعًابالنَّسبسبعًاحرَّمسبحانهاللّّه)2(:الإسلامشيخقال

صِهرًا،يسمَّىلاالرَّضاعةتحريمأنَّومعلوم:قال)3(.عبَّاسٍابنقالكذا

ماالرَّضاعةمن"يَحْرُم:قالوالنَّبيُّلمجي!،النَّ!سبمنيحرممامنةيحرموإنَّما

وما:يقلولم")5(.النَّسبمنيَحْرُم"ما:روايةٍوفي4(،)"الولادةمنيَحْرُم

.صد،منساقطة"المصاهرةنظيريحرموهل"(1)

.(236،372)8/"الفروع":نظرا(2)

.(1015)البخاريأخرجه)3(

2(./4441)ومسلم2(،46)6البخاريأخرجه(4)

.(441/9)5ومسلم26(،4)5البخاريأخرجه(ه)
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ولاالصِّهر،تحريمذكركماكتابهفيسبحانهادلّهذكرهولا،بالمصاهرةيحرم

النَّسبقسيموالصِّهرالنَّسب،فيذكرهكماالرَّضاعفيالجمعتحريمذكر

وَصِقَرا!بَشَ!إَ!عَسلَأُودذممبًاأقَآِء!ووَهُوَألَّذِىخَلَقَمِنَ:لىتعالقا،وشقيقه

التَّحريم،سبباوهماوالصِّهر،بالنَّسبالنَّاسبينفالعلاقة54،،:]الفرقان

تعالىوادلّه.الأنساببينإلاالمصاهرةتُعقَلولا،النَّسبعلىفرعوالرَّضاع

لئلَّاخالتهاوبينوبينهاوعمَّتها،المرأةوبين،الأختينبينالجمعحرَّمإنَّما

ليسالرَّضاعمنالأختينأنَّومعلولم.المحرَّمةالرَّحمقطيعةإلىيُفضِي

الرَّضاعأخوَّةمنبينهماماعلىرُتِّبولا،النكّاحغيرفيمحرَّمةرَحِمٌبينهما

ولا،بالملكعليهيَعتِقفلاالآخر،علىأحدهماتحريمغيرقطُّواحدٌحكم

ولا،الموتولاالنكّاحولايةعليهلهيثبتولا،عليهالنَّفقةيستحقُّولا،يَرِثُه

يحرمولا،رَحِمهوذويأقاربهعلىوالوقفالوصيَّةفييدخلولا،عنهيَعْقِل

والتَّفريقالنَّسب،منويحرم،الرَّضاعةمنالصَّغيروولدهاالأمِّبينالتَّفريق

منشيئًاملكولوسوا!،النكّاحفيبينهماكالجمعالملكفيبينهما

وبنتهأمُّهالرَّجلعلىحرمتْوإذا،بالملكعليهيعتقلمبالرَّضاعالمحرَّمات

الَّتيامرأتهأمُّعليهيحرمأنيلزملمالرَّضاعةمنوخالتهوعمَّتهوأخته

رضاعَ.ولامصاهرةَولاوبينهابينهنسبَلافإنَّه،امرأتهأرضعت

كلِّفيمثلَهتكونأنيلزملمحكمٍفيكالنَّسبجُعِلتإذاوالرَّضاعة

جوازثبتوقدمنها.فيهاجتمعاماأضعافُالأحكاممنفيهافترقامابل،حكمٍ

بينجعفربنادلّهعبدجمعكمامحرَّمة،مصاهرةٌبينهمااللَّتينبينالجمع

أحدهانكاججوازيمنعتحريمٌبينهماكانوإن(،1غيرها)منوابنتِهعليامرأة

-"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومن286(،/1)منصوربنسعيدأخرجه(1)
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تحريمسببلأنَّ؛سواءٌالرَّضاعةمنالأختيننظيرفهذاذكرًا،كانلوللآخر

بينهرضاعَلاالذيمنهماالأجنبيِّوبينبينهماليسأنفسهما،فىِبينهماالنكّاح

بأنَّأحمدواحتحَّ.وغيرهمالأربعةالأئمَّهَمذهبوهذاصِهْر،ولاوبينهما

أحا)1(.ذلكيُنكِرولم،وابنتهعليامرأةبينجمعجعفربناللّّهعبد

فيعمٍّبنتيبينعليٍّبنالحسنبنالحسنوجمعالبخاريُّ)2(:قال

ابنوقال)4(،وابنتهعليامرأةبينجعفربناللّّهعبدوجمع)3(،ليلةٍ

وكرههبه)7(.بأسلا:قالثمَّمرَّةً)6(،الحسنوكرهه،بهبأس.سبرمه لا(.")ه

لَ!مَّا)وَائُ!:وجلَّعزَّلقولهتحريمفيهوليسللقطيعة)8(.زيدٍبنجابر

البخاريَ.كلامهذا24(.]النساء:ذَلِكُؤ!ووَرَآ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.العباسآلمولىقثمعن(671)7/

أحمدالإمامو"مسائل34(،1/9)اللّهعبدابنهبروايةأحمد"الإمام"مسائل

.(4184)4/للكوسج"راهويهبنوإسحاق

.(""الفتحمع-531)9/"البخاري"صحيحينظر:

الرزاقوعبد-(671)7/البيهقيطريقهومن-(01)6/""الأمفيالشافعيأخرجه

به.عنهمحمدبنحسنعنديناربنعمروعنطريقينمن(،07701)

آنفًا.تخريجهتقدم

بنسعيدعنةأخرجهوقد."سيرين"ابن:البخاريعندوالذي.النسخجميعفيكذا

285(./1)منصور

285(./1)منصوربنسعيدخح

علية.أقفلم

وفيه،الجرميحبيبأبيبنحبيبإسنادهوفي(،017)43شيبةأبيابنأخرجه

.كلام
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وجهٍكلِّمنثبوتَهايستلزملاوجهٍمنالنَّسبأحكامفثبوت،وبالجملة

التَّحريمفيالمؤمنينأمَّهاتهنَّع!ي!النَّبيِّنساءفهؤلاءآخر،وجهٍمنأو

بلإليهنَّ،ينظرولابهنَّيخلوأنلأحدٍفليس،المَحْرميَّةفيلافقط،والحرمة

ومَنأقاربهنَّغيرمننكاحهنَّعليهحَرُمعمَّنبالاحتجابالدّهأمرهنَّقد

وَرَ%مِن!عًا!ئَلُوهُنَّ)!اذَاسَأَيمُوهُنَّ:تعالىفقال،رضاعوبينهبينهنَّ

.(53:]الأحزاب!وحِجَالِب

أخواتِبناتُهنَّفليس،البتَّةَأقاربهنَّإلىيتعدَّىلاالحكمهذاثمَّ

بناتهنَّ،عليهنَّيحرملهمإخوةًبنوهنَّولا،رجالهمعلىيَحرُمنالمؤمنين

باتِّفاقللمسلمينحلالىهنَّبلوأخوالًا،خالاتٍوإخوتهنَّأخواتهنَّولا

تحت!الدّهرسولزوجِميمونةأختُالفضلأمكانتوقد.المسلمين

مأوكاننتالزبير،تحتعائشةأختبكرأبيبنتأسماءوكانت،العباس

أمَّيتزوَّجأنللرجلِوليسعمر،تحتحفصةوأمبكر،أبيتحتعائشة

أبيوأولادبكرأبيوأولادوإخوتهعمربناللّه)2(عبدتزوَّجوقد(،أمِّه)1

تنتشرفلمينكحوهنَّ،أنيجزلملهنَّأخوالًاكانواولو،المؤمناتمنسفيان

منحكمٍثبوتمنلزِمَولا)3(،أقاربهنَّإلىالمؤمنينأمَّهاتمنالحرمة

.الأحكاممنغيرهثبوتُوبينهنَّالامَّةبينالنَّسبأحكام

حبًبِلُ!و:المحرَّماتفيتعالىقولهأيضًاذلكعلىيدلُّوممَّا

إذا"لابنا"لفظأنَّومعلوم23ٌ،.:]النساء!إشآبِوُألَّذِيفَمِنأَضهبَبِحُتم

النسخ.خلافامة""يتزوج:المطبوعيا(1)

.دفيليستاللّه(""عبد)2(

النسخ.خلاف"وإلا":المطبوعفي)3(
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وقَصْدُ؟صلبٍابنَبكونهقُيِّدإذافكيفالرَّضاع،ابنفيهيدخللمأُطلق

ثبتوقد،دخولةويوجبالرَّضاعابنإخراجَيمنحلابهذاالتَّبنِّيابنإخراجِ

مولىسالمًاتُرضِعأنسهيلبنتسهلةأمر!لمج!النَّبيُّأنَّ)1("الصَّحيح"في

ابنَهاوصارزوجِها،حذيفةأبيبلبنفأرضعتْهلها،مَحْرمًاليصير؛حذيفةأبي

وأبسالممختصًّا)2(الحكمهذاكانسواءٌ"!ي!،اللّهرسولبنصِّومَحْرمَها

أرضعتْةلكونهالهامَحْرَمًاسالمفبقي،عائشةالمؤمنينأمُّقالتهكماعامًّا

لاهذافإنَّ،الرَّضاعةمنأبيهامرأةَلكونهالهامحرمً!يَصِرْولم،أمَّهوصارت

صارتأخرىامرأ!أولهجاريةأرضعتْةلوبل،لهسهلةلرضاعةفيهتأثيرَ

الحديثفيبهذاعُلِّلوقدنفسها.ولدهالكونةالتَّاثيروإنَّما،أبيهامرأةَسهلةُ

وكان،رضعاتٍخمسَفأرضعتْه"،))أَرْضِعيه:محك!ي!النَّبئيُفقال:ولفظه،نفسه

الرَّضاعة.منولدهابمنزلة

فإنَّ،كاذبفهوادَّعاهومن،المسألةهذهفيالإجماعدعوىيمكنولا

بنوعطاءيسارٍبنوسليمانالرَّحمنعبدبنسلمةوأباالمسيَّببنسعيد

عنمرويٌّوهو،الفحلبلبنالتَّحريمَيُثبتونيكونوالم)3(قلابةوأبايسارٍ

أنَّيرونوكانوا،تعالىاللّّهشاءإنسيأنيكما،الصَّحابةمنوجماعةٍالزبير)4(

منالمرتضعيجعلوالمإذافهؤلاءفقط،الأمَّهاتقِبَلمنهوإنَّماالتَّحريم

.(061-951)صتخريجهتقدم(1)

.زفيليست"الحكم"هذا)2(

.(11765)قلابةأبيوعن(.)17648شيبةأبيابنالأربعةعنأخرجه)3(

والآثار"السننمعرفة"فيالبيهقيطريقةومن-28(0)7/(""الأمفيالشافعيأخرجه(4)

3(.71)5/والدارقطني(،761)47شيبةأبيوابن-،2(11/15)
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الفحلامرأةَالرِّضيععلىولاامرأتهعليهيُحرِّموالافأَنْله،ولدًاالفحللبن

منزوجهاأبوالمرأةعلىيحرمفلاهؤلاءقولفعلى،الأولىبطريق

.(الرَّضماعة)1منافيولا،الرَّضاعة

تثبتفلمالفحلوبينالمرتضعبينالبنوَّةيُثبتوالمهؤلاء:قيلفان

فروعها)2(،تثبتلمتَتبتْلمفإذا،الرَّضاعبنوَّةثبوتفرعلأنَّها؛المصاهرة

الصَّحيحةالسُّنَّةعليهدلَّتكماالفحلجهةمنالرَّضاعبنوَّةأثبتمنوأمَّا

البنوَّة،بهذهالمصاهرةَيُثبِتفإنَّه،الإسلامأهلجمهوربهوقالالصَّريحة

منوابنهأبيهزوجةإنَّ:الفحلبلبنالتَّحريمإلىذهبممَّنأحاقالفهل

؟تحرملاالرَّضاعة

وبقي،عليهمجمعًاليسوأنَّهنزاعًا،هذهتحريمفيأنَّالمقصود:قيل

المصاهرةإلغاءأو،لةتأثيرلاوأنَّهالفحللبنإلغاءهوهل،مأخذهفيالنَّظر

النَّسب؟لمصاهرةالتَّاثيروإنَّمالها،تأثيرلاوأنهاالرَّضاعجهةمن

بلبنبالتَّحريمالصَّريحةالسُّنَّةلثبوت؛باطلٌالأوَّلالمأخذأنَّشكَّولا

إلابهالمصاهرةإثباتُبهبالتَّحريمالقولمنيلزملاأنَّهبيَّنَّاوقد،الفحل

الجامع،أضعافِأضعافُوالفرعالأصلبينالفارقأنَّتقدَّموقد،بالقياس

آخر.حكمٍئبوتُالنَّسبأحكاممنحكمٍثبوتمنيلزملاوأنَّه

الرَّضاعةوأختالرَّضاعأمَّيجعللمسبحانهأنَّهأيضًاهذاعلىويدلُّ

عَليَضأُ!هَتُ!)حُرِّمَت:قالسبحانهفإنَّهوأخواتنا،أمَّهاتناتحتداخلةً

.دمنساقطة"الرضاعةمنابنه"ولا(1)

فرعها".":المطبوعوفي.النسخفيكذا)2(
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أَزضَغنَكُؤ)وَأُمَّهن!وُألَّتِئ:قالثمَّوَبَخَالُض)1(وَأَخَوَتُ!ؤ!هو

عندأمَّهاتنا(""لفظأنَّعلىفدل23َّ،،]النساء:!ألرَّضهَعَةِوَأَخَوَتُ!ومِّفَ

)وَأُ!هَتُ:تعالىفقولههذاثبتوإذا.النَّسبمنالأمّبهيرادإنَّماالإطلاق

أمَّهاتهنَّإنَّما)وَأُمَّهنوُ!:قولهمثل23،]النساء:فِممَآبِ!ض!

:لقإلتحريمهنَّأريدولو،الرَّضاعةمنأمَّهاتهنَّيتناولفلا،النَّسبمننسائنا

قوله:أنَّبيَّنَّاوقدأمَّهاتنإ.فيذلكذكركما"أرضعنهنَّاللَاني"وأمَّهاتهنَّ

علىحَرُممنأنَّعلىيدلُّإنَّماالنَّسب"منيحرمماالرَّضاعمن"يحرم

حرممنأنَّعلىيدلُّولا،الرَّضاعةمننظيرهعليهحَرُمالنَّسبمنالرَّجل

علىمفهومهيدلُّبلالرَّضاعة،مننظيرهعليهحرمبالجمعأوبالصِّهرعليه

24،.النساء:أذَلِكُؤ!هولَ!مَّاوَرَ%)وَاضُلَّ:قولهعموممعذلكخلاف

:إجماعٍمسألةليسالرَّضاعمنوابنهأبمِهامرأةتحريمأنَّعلىيدلُّوممَّا

فيتكنلمإذاامرأتهبنتنكاحجوازُالسَّلفمنجماعةٍعنثبتقدأنَّه

عنديكانت:قالالنَّصريِّالحَدَثانبنأوسبنمالكعنصحَّكما،حجره

فقالطالبٍأبيعليُّبنفلقيتُعليها،فوجدتُفتوفِّيتْليولدتْقدامرألهلى

فيكانت:قالنعم،:قلتابنة؟لها:قال،المرأةتوفِّيت:قلتلك؟ما:لي

قوله:فأين:قلتفانكِحْها،:قال.الطَّائففيهيلا،:قلت؟حجرك

نَّهاإ:لقا،؟23:ءلنسااأفِمّصاِب!وُ!حُبُمرِ!صكِّنفِىلَّتِى)وَرَبَخَي!صُآ

)2(.حجركفيكانتإذاذلكوإنَّما،حجركفيتكنلم

النسخ.فيليست""وبناتكم(1)

ابنُوقوَّى(،219)3/""تفسيرهفيحاتمأبيوابن(،83401)الرزاقعبدأخرجه2()

-(،581)9/""الفتحفيحجرابنوصححة252(،)2/"التفسير"فيإسنادهكثير
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له:يقالسُوَاءةبنيمنرجلًاأنَّمَيْسَرةبنإبراهيمعنوصحَّ

ذاتَامرأةًنكحكانجدَّهأوأباهأنَّأخبرهخيرًا،عليهأثنىمعبد،بناللّّهعبيد

بنيأحدفقال،شابَّةًامرأةًنكحثمَّاللّّه،شاءمافاصطحبا،غيرهمنولدٍ

فطلِّقْها،،شابَّةٍبامرأةٍعنهاواستغنيتَوكبرتَأمِّناعلىنكحتَقد:الأولى

فيتكنولمابنتَه،ونكحَفطلَّقها:قالابنتَك،تُنكِحنيأنإلاوالدّهلا:قال

لياستفتِ:فقلتاللّّه،عبدبنسفيانفجئتُ:قالأبوها.ولاهيحجْرِه

بمنًى،عمرعلىفأدخلني:قالمعي،لتحجَّنَّ:قالالخطَّاب،بنعمر

تعالَثمَّفلانًافسَلْواذهبْ،بذلكبأسَلاعمر:فقالالخبر،عليهفقصصتُ

.(1)بذلكبأسلا:فقال،فسألتُه:قالعليًّا،إلاأُراهولا:قال.فأخبِرْني

أباحاقدبقولهماقالومَنوعليعمركانفإذاالظَّاهر.أهلمذهبوهذا

يُحرِّمانفكيفالنَّسب،منامرأتهابنةُأنَّهامعالزَّوج،حجرفيتكنلمإذاالرَّبيبةَ

نأتحريمها:فيسبحانهادلّّهذكرهاقيودٍثلاثةوهذه؟الرَّضاعمنابنتَهاعليه

يحرمفكيفبأمِّها.دخلقديكونوأن،امرأتهمنتكونوأن،حجرهفيتكون

الرَّبيبةفانَّلغةً،رَبيبتُههيولاحجْرِه،فيوليست؟الرَّضاعةمنابنتهامجرَّدعليه

أمَّهمازوجلأنَّوربيبةًربيبًاوسُمِّيا،النَّاسباتِّفاقابنُهاوالرَّبيبُالزَّوجةبنت

كانتولا،قطُّيَرُبَّها)2(ولمِ،لبنهبغيرامرأتهأرضعتْهمامنفأمَّا،العادةفييَرُبُّهما

ومعنَى.لفظًاالبعدغايةفيالنَّصِّهذافيفدخولهاحجْرِه،في

ففيالحجر،فيبكونهاالرَّبيبةتحريمأنإلى!يمالنَّبيُّأشاروقد

.(2474/)المنثور""الدرفيوالسيوطي

53(.0)9/"المحلى"فيحزموابن(1)8350الرزاقعبدأخرجة(1)

"يربهما".د:)2(
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سلمةأمبنتزينبأنَّعروةعنالزُّهريِّحديثمن)1("البخاريِّ"صحيح

تخطبأنَّكأُخبِرتُ،اللّّهرسوليا:قالتسفيانأبيبنتحبيبةأمأنَّأخبرته

تكنلملو"إنَّها:فقالنعم،:قالت؟سلمةأمبنت:فقال،سلمةأبيبنتَ

قيَّدهالذيالقيدَ!يوّاعتبارهعلىيدلُّوهذا."ليحلَّتلماحجريفيربيبتي

فييقالأنسواءٌهذاونظير.الزَّوجحجرفيتكونأنوهو،التَّحريمفياللّّه

الذيابنيحليلةَتكنلملو:برضاعمحرَّمةًكانتإذاالصُّلبابنزوجة

التَّوفيق.وباللّهبينهما،فرقَولاسوام!لي،حلَّتْلمالصلبي

فصر

وأنَّ،يُحرِّمالفحللبنأنَّ:السننهذهمنالمستفادالثَّانيالحكم

نأيجوزلاالذيالحقُّهووهذا،المرأةمنينتشركمامنهينتشرالتَّحريم

اللّّهرسولفسنَّة،بعدهمومنالصَّحابةمنخالفمنفيهخإلفوإن،بغيرهيقال

أحدٍقوللأجلهيتُتركولالأجلها،خالفهام!كلُّوُيترَكتتبعأنأحقُّ!شًي!

وأله،بلوغهالعدمخالفهامن)2(بخلافالسُّننتُرِكتولو.كانمنكإئنًا

غيرها،إلىالحجَّةوتُرِكتجدًّا،كثيرةٌسننٌلتُرِكتْ=ذلكلغيرأو،لتأويله

قولإلىالمعصوموقولاتِّباعه،يجبلامنقولإلىاتِّبإعهيجبمنوقولُ

القيامة.يومبهانلقاهلاوأنمنها،العافيةادلّهنسألبليَّةٌوهذه،المعصومغير

بأسًاالفحلبلبنيرونلاوأصحابناوإبراهيمعُمارةكان:الأعمشقال

قولهمفتركوا:يعنيالقُعَيس)3(.أبيبخبرعُتَيبةبنالحكمأتاهمحتَّى

.)441)9مسلموأخرجه(.1015)برقم(1)

"."لخلاف:المطبوعوفي.النسخفيكذا)2(

عبيد.أبيطريقمن(01/4)""المحلىفيحزمابنذكره)3(
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ادلّّه!رسولعنالسُّنَّةأتتهمإذاالعلمأهليصنعوهكذا،عنهورجعوا

بغيرها.قولهموتركواإليهارجعوا

التَّحريمكتابهفيسبحانهاللّّهذكرإنَّما:الفحليحرِّمونَّبلبنلاالذينقال

أَزضَعنَكؤُوَاخًوَتُ!ووَأ!تُ!وُألَّنئ!و:فقال،الائمِّجهةمنبالرَّضاعة

المذكورةالرَّضاعةلىإترجعللعهدواللَّام23(،:]النساء!ألرَّضحعَةِمِّفَ

2،.4]النساء:لِكُؤ!هوذَلَ!مَّاوَرَآءَ!ووَاخُلَّ:تعإلىقالوقد،ا!مِّرضاعةوهي

مَنأصلعلىوهذا.بالسُّنَّةالقراَننسخناقدلكنَّابالحديثالتَّحريمأثبتنافلو

ألزمُ.نسخٌالنَّصِّعلىالزِّيادة:يقول

لاوكانوابسنَّتةالأمَّةأعلمهمع!يوّاللّهرسولأصحابوهؤلاء:قالوا

زينبأمَّهأنَّزَمْعةبناللّّهعبدبنعبيدةأبيعنفصحَّبه)1(،التَّحريميرون

امرأةُالصديقبكرأبيبنتأسماءأرضعتْهاالمؤمنينأمِّسلمةأمبنت

فيأخذأمتشطعليُّوأنايدخلالزبيروكان:زينبقالت،العوَّامبنالزُّبير

فهمولدوماأبيأنَّهأرى،فحدِّثينيعليَّأَقبلي:ويقولرأسيقرونمنبقرنٍ

علىابنتيكلثومأمَّيخطبإليَّأرسلالزبيربنادلّّهعبدإنَّثمَّ.إخوني

وإنَّما؟لهتحلُّوهل:لرسولهفقلتُ)2(للكلبيَّة،حمزةوكانالزبير،بنحمزة

ولدتماأمَّا)3(،قبلكلماالمنعبهذاأردتإنَّما:ادلّّهعبدفقالأخته،ابنةهي

فأَرسِلي،بإخوةٍلكِفليسواأسماءغيرمنكانوما،إخوتكِفهمأسماء

.صفيليست"به")1(

النسخ.خلاف""فقالت:المطبوعفي)2(

النسخ.خلاف"قبلك"من:المطبوعفي)3(

172



فقالوامتوافرون!ي!اللّّهرسولوأصحاب،فسألتْفأرسلتْ.هذاعنفسَلِئي

تزلْفلم،إيَّاهفأنكَحَها)1(شيئًا.تُحرِّملاالرَّجلقِبَلمنالرَّضاعةإنَّلها:

عنها)2(.هلكحتَّىعنده

أنَّالمعلومومن:قالوااكأيلَّةُعَنلا.رَالصَّحابةذلكينكرولم:قالوا

الرَّجل.منلاالمرأةجهةمنالرَّضماعة

الصَّريحة،الصَّحيحةالسّنَّةيعارضماذكرتمفيماليسالجمهور:قال

منالأختَيتناولأنإمَّا:أمرينبينفإنَّهالقرآنأمَّا.عنهاالعدوليجوزفلا

فيكونيتناولهالاأنوإمَّاتحريمها،علىدالًّافيكونالرَّضاعةمنالأب

قوله:لعموممخصِّصًاأومبتدأًتحريمًالهاالسُّنَّةتحريمفيكونعنها،ساكتًا

فإنَّهلها،ا!ختلفظتناولُوالظَّاهر124.]النساء:ذَلِكُؤ!لَ!مَّاوَرَآءَ)وَاصُ!

عليهاأطلقمنكلُّفيهفدخلالرَّضاعة،منالأخواتلفظعمَّمسبحانه

فإنَّ،لهأختًاليستالرَّضاعةمنأبيهمنأختهإنَّ:يقالأنيجوزولا،أخته

بينهاالعمومةفأثبتَ)3(،عمُّك"فإنَّةلأفلحَ؛"ائْذَني:لعائشةقالمحك!يوّالنَّبيَئ

أخيوبينالمرتضعةبينالعمومةثبتتفإذا،وحدهالفحلبلبنوبينه

فالسُّنَّة.مثلهأوالأَولىبطريقابنهوبينبينهاالأخوَّةفثبوت،اللَّبنصاحب

سكتماتحريمَأثبتتْتكونأنوغايتها،خالفتْهأنَّهالاالكتابمرادبيَّنت

عمومه.يُرَدْلمماتخصيصَأوعنه،

"فأنكحيها".:المطبوعوفي.النسخفيكذا(1)

تخريجه.تقدم2()

.(571)صتخريجهتقدم)3(
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بذلك،التَّحريميرونلا!ي!اللّّهرسولأصحابإنَّ:قولكموأمَّا

به،التَّحريمإثباتعليعنصحَّفقدالصَّحابة،جميععلىباطلةفدعوى

لهكانترجلعنسئلعبَّاسٍابنأنَّ(1)""صحيحهفيالبخاريُّوذكر

ابنفقالينكحهاً؟أنأيحلُّغلامًاوالأخرىجاريةًإحداهماأرضعتْامرأتان

واحا.اللِّقاحلا،:عبَّاسٍ

ابنتَهزينبَيعتقدكانأنَّهالزبيرعنصريحٌبهاستدللتمالذيالأثروهذا

ينشرالفحللبنبأنَّتفتيكانتالمؤمنينأمعائشةوهذهالرَّضاعة،بتلك

هؤلاء؟منيقعوأينالزبير،بنالدّهعبدإلابأيديكميبقَفلم)2(،الحرمة

يقلولممسمَّينَ،غيرفمجهولونبالحلِّفأفتوهاسألتْهمالذينوأمَّا

أرسلتْلعلَّهابل،متوافرونوهمع!ياّلهالدّهرسولأصحابفسالت:الرَّاوي

بنالدّهعبدبهأفتاهابمافأفتاها،منهمالصَّحيحةالسُّنَّةيبلغهلممنفسألتْ

معطمهمكانبل،بالمدينة)3(متوافرونذاكإذالصَّحابةتكنولمالزبير،

ومصر.والعراقبالشَّاموأكابرهم

إنَّما:يقالأنفالجواب،الأمِّجهةمنهيإنَّماالرَّضاعةإنَّ:قولكموأمَّا

،(411)9الترمذيطريقةومن()1766مالكأخرجةبل،البخارييخرجهلم(1)

.(571)صالبابلأوياتقدموقد.صحيحهـاسناده

يدخلأنأحبَّتمنيرضعنأنإخواتهاوبناتأخواتهاتأمراكأيلَّهُعَتهَارَكانتفقد2()

ومسلم(،05)88البخاريعندوأصله2(،0633)أحمدأخرجةكماعليها،

275(./1)منصور"بنسعيد"سننوينظر:(.1)453

"."متوافرين:فكُتبتالمطبوعفيوأُصلحت.والنونبالواوالنسخجميعفيكذا)3(
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التَّوفيق.وباددّه،لهوِعا!والأمُّ،بوطئه(1ثار)الذيللاباللَّبن

وأ،المرضعهَأمومةتثبتلموإناللَّبنصاحبأبوَّةتثبتفهل:قيلفإن

المرضعة؟أمومةثبوتعلىفرعٌأبوَّتهثبوتُ

أحمدمذهبفيوجهانوهماللفقهاء،قولانفيهالأصلهذا:قيل

واحدةٍكلُّطفلةًفأرضعنزوجاتٍأربعلهمن:مسألةوعليه،والشَّافعيِّ

ترضعهالممنهنَّواحدةٍكلَّلأنَّلها؛أمًّايصرنلافإنَّهنَّرضعتين،منهنَّ

لا:أحدهما،وجهانفيه؟للطِّفلةأبًاالزَّوجيصيروهل.رضعاتٍخمسَ

أبًايصير:الأصحُّوهووالثَّإني،أمَّهاتٍالمرضعاتتصرلمكماأبًايصير

غيربنفسهأصلالفحلولبن.رضعإتٍخمسلبنهمنارتضعالولدلكون

منالارتضاعبحصولتثبتإنَّماالأبوَّةفإنَّ،المرضعةأمومةعلىمتفرِّعٍ

فإنَّ،ومالكحنيفةأبيأصلعلىهذايجيءولا.أمَّهالمرضعةلكونلا،لبنه

للمرتضع،أمَّهاتٌالأربعفالزَّوجإت،محرَّلموكثيرهالرَّضاعقليلعندهم!

لأنَّه؛الطِّفلعلىالمرضعاتحرمت-الصَّحيحوهو-الابوَّةبثبوتقلنافإذا

لمالأبوَّة،تثبتلاقلنا:وإن.بعلهنَّابنُفهو،أبيهموطوآتُوهنَّربيبُهنَّ

.الرَّضاعبهذاعليهيَحرُمن

كلُّطفلًافأرضعنبناتٍخمسُلرجلٍكانلوما:مسألةهذاوعلى

الذينوأولاده،لهجدًّاالرَّجليصيروهل.لهأمَّهاتٍيصرنلمرضعةًواحدةٍ

جدًّايصير:أحدهما،وجهينعلى؟وخالاتٍلهأخوالًاالمرضعاتإخوةهم

فصاربناتهلبنمنرضعاتٍخمسُللمرتضعكمُلَقدلأنَّهخالًا؛وأخوهنَّ

للَّبن.الفعلفيوالضمير.تحريف،""ثابز:(1)
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همالذينأولادهكانجدًّاصاروإذا.واحدةًبنتًاالمرتضعكانلوكماجدًّا،

خمسُمنهنَّلهكمُلَمنإخوةُلأنَّهنَّ،وخالاتٍأخوالًاالبناتإخوة

ولاجدًّايصيرلاوالآخر،واحدةٍأمٍّمنزلةَإليهبالنِّسبةفنُزِّلوا،رضعاتٍ

خالًاأخيهاوكونأمًّا،ابنتهكونعلىفرعجدًّاكونهلأنَّ؛خالاتٍأخواتهنَّ

فرعه.يثبتفلاالاصليثبتولمأمًّا،أختهكونعلىفرع

الأبوَّةثبوتفإنَّقبلها؛الَّتيبخلافطالمسألةهذهفيأصعُّالوجهوهذا

الفرعيَّةأنَّبينهما:والفرق.الصَّحيحعلىالأمومةثبوتَيستلزملافيها

ليسواللَّبن،بناته1(فإنَّهنَّ)وأبيهنَّالمرضعاتبينالمسألةهذهفيمتحقِّقةٌ

جدًّا.أبوها)2(يكنلمأمًّاتكنلمفإذاوابنها،المرضعةبينهنافالتَّحريم،له

ثبتتفسواءٌاللَّبن،صاحبوبينالمرتضعبينالتَّحريمفإنَّتلك،بخلافط

كلُّتكونفهلخالًا،أخوهنَّيصيرقلنا:إذاهذافعلىلا.أوالمرضعةأمومةُ

يرتضعلملأنَّه؛خالةًتكونلاأحدهما:،وجهانفيهله؟خالةًمنهنَّواحدةٍ

فدلأنَّه؛تثبت:والثَّاني.الخُؤولةتثبتفلارضعاتٍخمسَأخواتهالبنمن

أخواتهاومنمنهاارتضعمافكان،رضعاتٍخمسُالمحرَّماللَّبنمناجتمع

خمسمنهايرتضعلمإذمنهنَّواحدةٍأمومةُتَثبتُولا،للخؤولةمثبتًا

أبوَّةالفحللبنفيثبتكما،أمومةٍبلاخؤولةٍثبوتُيُستبعدولا.رضعاتٍ

.أمومةٍبلا

الأمومة،علىمحضٌفرطعٌالخؤولةأنَّبينهما:والفرق،ضعيفطوهذا

"،خطأ.)1(د:"فانه

."باهاأ":مز،،ص(2)
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فإنَّهماوالأمومةالأبوَّةبخلاف؟فرعهيثبتفكيفالأصليثبتلمفإذا

الاَخر.انتفاءأحدهماانتفاءمنيلزملاأصلان

فأرضعن،ابنٍوزوجةُوابنةوأختأمٌّلرجلٍكانلوما:مسألةهذاوعلى

علىتَحرُموهلأمَّها.منهنَّواحدةٌتَصِرْلم،رضعةًمنهنَّواحدةٍكلُّطفلةً

هذافإنَّ؛بعيدٌهاهناوالتَّحريم.تقدَّمما(:1وجههما)،وجهينعلى؟الرَّجل

خالًا،ولاأخًاولاجدًّاولالهأبًاالرَّجلَيجعللاللطِّفلكملالذياللَّبن

أعلم.واللّه

دلالةَالزَّانيماءمنالمخلوقةتحريمعلىالفحلبلبنالتَّحريمدلَّوقد

بوطئه،ثارَبلبنٍتغذَّتقدمنينكحأنعليهحرمإذالأنَّه؛والأحرىالأولى

يُحرِّموكيفبوطئه؟مائهنفسمنخُلِققدمنينكحأنلهيحلُّفكيف

لهيُبيحثمَّفيه،سببًاالرَّجلوطءُكانلبنٍمنفيهالماالرَّضاعمنبنتهالشَّارع

الَّتيالبعضيَّةفإنَّ؛المستحيلمنهذا؟ومائهوطئهبنفسخُلِقتمننكاحَ

تغذَّتْمَنوبينبينهالَّتيالبعضيَّةمنوأتمُّأكملُمائهمنالمخلوقةوبينبينه

كاسمهامائهمنوالمخلوقة،البعضيَّةمنماجزءٌفيهاالرَّضاعبنتفإنَّبلبنه،

وهذا.للأمِّالآخروالشَّطرقطعًا،بعضهأكثرُهاأوفنصفُها،مائهمنمخلوقة

الإمامونصَّأباحها،منالصَّحابةفييُعرفولا،المسلمينجمهورقول

غيرَه.أوكانمُحصَنًا،بالسَّيفقُتِلتزوَّجهامنأنَّعلىأحمد

النسخ.خلافأوجههما"":المطبوعيا(1)
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والمحرميَّة،،الحرمة:فقطحكمينِفيبنتًاالرَّضاعةَمنبنتهكانتهـاذا

حلَّها،وُيوجِبْالتَّحريمعنيُخرِجْهالمعنهاالبنتأحكامسائرِوتخلُّف

لاعنهاالبنتأحكامِوتخلُّفُالتَّحريم،فيبنتًاتكونالزنامنبنتُةفهكذا

"البنت"ولفظلغاتها،فيتَعقِلهبماالعربخاطبسبحانهواللّهحلَّها.يُوجِب

الصَّلاةكلفظالأصليِّ،)2(موضوعهعنالشَّارعينقلةلملغويّلفأ)1(

لةالشَّارعنقلُيثبتحتَّىاللُّغويِّموضوعهعلىفيُحمَلونحوهما،والإيمان

علىباقيةألفاظٌوالخالوالعمِّالأخكلفظالبنتفلفظ،غيرهإلىعنه

ابنَأنطقَسبحانهاللّّهأنَّ)3(""الصَّحيحفيثبتوقد.اللُّغويَّةموضوعاتها

.الكذبيحتمللاالإنطاقوهذا"،الرَّاعيفلان"أبي:بقولهالزَّانيالرَّاعي

خلقالزَّانيوماءمائهامنوخلقُة.عليهأمِّهتحريمعلىالأمَّةوأجمعت

وانقطاع،لهبعضًاكونهمثللهابعضًاوكونه،سواءٌفيهوإثمهما،واحدٌ

نكاحها.جوازَيوجبلاوالبنتالزَّانيبينالإرث

،بيدهالإنسانيستمنيأنالقولهذاصاحبيُحرِّمكيفالعجبمنثمَّ

نألهيُجوِّزثمَّ،بعضَهينكحأنللإنسانوُيجوِّز،لِيَدِهنكاحٌهو:ويقول

يستفرشكما،صلبهمنوأخرجهمإئةمناللّّهخلقهالذيبعضَهيستفرش

الأجنبيَّة!

فصل

اللّهرسولعليهنصَّكماوالمصَّتان،المصَّةتُحرِّملاأنَّه:الثَّالثوالحكم

د.فيليست"لفظ")1(

النسخ.خلاف""موضعة:المطبوعفي)2(

اللَّةُ!كَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن2(055)ومسلم)3436(،البخاريأخرجه)3(
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العلماء:فيهاختلفموضعوهذا.رضعاتٍخمسُإلايُحرِّمولا!!،

وهذا،وكثيرهالرَّضاعبقليلالتَّحريمَوالخلفالسَّلفمنطائفةفأثبتت

المسيِّب)3(،بنسعيدقولوهو)2(،عبَّاسٍوابنعلي)1(عنيُروى

لأوزاعيِّ،وا(،5وحماد)،لحكموا(،4)وقتادة،والزُّهريِّ،لحسنوا

أنَّ)7(سعدٍبناللَّيثوزعم،حنيفةوأبيمالكمذهبوهووالثَّوريِّ)6(،

بهيفطرماالمهدفييُحرِّموكثيرهالرَّضاعقليلأنَّعلىأجمعواالمسلمين

أحمد.الإمامعنروايةوهذا،الصَّائم

وهذا،زضعاتٍثلاثمنبأقلَّالتَّحريميثبتلا:أخرىطائفةوقالت

عنثانيةزوايةٌوهوعلي)8(،بنوداودالمنذروابنعبيدوأبيثورٍأبيقول

أحمد.

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

،(0471)يعلىوأبو(،11731)شيبةأبيوابن(،42913)الرزاقعبدأخرجه

والدارقطني(،11/294)الآثار"مشكل"فيوالطحاوي33(،11)والنسائي

/5(20.)3

.(61731،)17313شيبةأبيوابن(،)1765مالكأخرجه

-(11/485)الاَثار"مشكل"فيالطحاويطريقهومن-(1771)مالكأخرجة

3(.50)5/"سننه"فيأخرىطريقمنالدارقطنيوأخرجه(،12913)الرزاقوعبد

عمنوقتادةالزهريعنمعمر)عن:وفيه.عنهم()23913الرزاقعبدأخرجها

.(...الرضاعفيقإلواالحسنسمع

.(1731)5شيبةأبيابنُوحمادالحكمعنأخرجه

عنهما.(01/21)حزملابن"المحلىو"(،0511)حديثعقب"الترمذيسنن"فيكما

31(.11/0)"المغني"فيكما

31(.11/0،311)"المغني"فيكما
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قولوهذا،رضعاتٍخمسمنبأقلَّيثبتلا:أخرىطائفةٌوقالت

وهو)3(،وطاوسٍوعطاءالزُّبير)2(،بناللّّهوعبد)1(،مسعودٍبناللّّهعبد

أقلُّيُحرِّملاأنَّهعنها:الثَّانيةوالرِّواية)4(،عائشةعنالثَّلاثالرِّواياتإحدى

مذهببالخمسوالقول)6(.عشرٍمنأقلُّيُحرِّملا:والثَّالثة)5(،سبعٍمن

هذهفيداودَوخالف،حزمٍابنقولوهو،مذهبهظاهرفيوأحمد،الشَّافعيِّ

المسألة.

وُجِدفحيثالرَّضاعة،باسمالتَّحريمعلَّقسبحانهأنَّهالأوَّلينفحجَّة

منيَحْرُمماالرَّضاعةمن"يَحْرُم:قالوالنَّبيُّع!ي!حكمها،وُجِداسمها

.القرآنلإطلاقموافقوهذا")7(،النَّسب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

31(.11/0)""المغنيفيقدامةابنعنهونقلهمسندًا،عليهأقفلم

.(02913،22913)الرزاقعبدأخرجة

فيقدامةوابن(،11/441)""البيانفيالعمرانيعنهماونقلهمسندًا،عليهماأقفلم

وغيرهما.3(11/01)"المغني"

.(21913،13913)الرزاقعبدأخرجه

"السننفيالنسائيأخرجهاأخرىطريقولة(،12913)الرزاقعبدأخرجه

عنالدستوائيهشامعن(01/01)""المحلىفيحزموابن(،245)9"الكبرى

عائشة،عنالزبيربنادلّهعبدعنماهكبنيوسفعنالخليلأبيصالحعنقتادة

الحديث.عقبالنسائيعليهوتكلم

الرزاقوعبد-28()5/""الامفيالشافعيطريقهومن-()1768مالكأخرجه

.(01731)شيبةأبيوابن)689(،منصوربنوسعيد(،)28913

.(571)صتخريجهتقدم
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بنتيحعىأمتزوَّجأنَّه:الحارثبنعقبةعن("الصَّحيحين")1فيوثبت

للنَّبيِّذلكفذُكِرأرضعتتكما،قد:فقالتسوداء،أمةفجاءت،إهابأبي

عددعنيسألولمأرضعتْكما؟")3(انَّقدزعمتْوقد"كيف:فقال)2(،!!ي!

.الرَضاع

كالوطء،وكثيرهقليلهفاستوى،التَّحريمبهيتعلَّقفعلٌولأنَّه:قالوا

بقليلهيحصلاللَّحموإنباتالعظمإنشار)4(ولأنَّ:قالوا.لهالموجب

الرَّضعةفيأقوالهماختلفتقدالعددأصحابولانَّقالوا:.وكثيره

الشَّارعيجعلهلمهكذاكإنوم!،الاضطرابأشدَّواضطربتوحقيقتها،

به.والعلمضبطهلعدمنصابًا،

المصَّةتُحرِّم"لا:قالأنَّه!النَّبيِّعنث!بتقد:الثَّلاثأصحابقال

)الا!:اللّّهرسولقال:قالتالحارثبنتالفضلأموعن،والمصَّتانَّ"

اللّّهرسوليا:قالرجلًاأنَّاَخرحديثٍوفيوالإملاجتانَّ".الإملاجةتُحرِّم

رواها،صريحةٌصحيحةٌأحاديثوهذه."لا":قإل؟الواحدةالرَّضعةتُحرِّمهل

بالثَّلاثالتَّحريمفأثبتناعنها،العدوليجوزفلا)5(،""صحيحةفيمسلم

مسلم.يخرجهولم)5318(،البخاري(1)

فيوليست،"لهذلكفذكرتفتنحيت:قال،عني"فأعرض:بعدهاالمطبوعفي2()

النسخ.

النسخ.فيوليستعنها""فنهاه:المطبوعفيبعدها)3(

بالوجهين،اللفظهذافيهاالتيوالرواية."إنشاز":المطبوعوفي.بالراءالنسخفيكذا(4)

.(951)صتخريجهاتقدم

.(061-571)صتخريجهاتقدم5()
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فيهيُعتبرماولانَّقالوا:.السُّنَّةبصريحدونهابماالتَّحريمونفينا،الاَيةبعموم

وقد،الجمعمراتبأوَّلولأنَّهاقالوا:.الثَّلاثفيهيُعتبروالتَكرارالعدد

جدًّا.كثيرةٍمواضعفيالشَّارعاعتبرها

الأحاديثمنالفصلأوَّلفيتقدَّممالناالحجَّة:الخمسأصحابقال

توفِّي!اللّّهرسولأنَّاكأيلَّهُعَتفَارَعائشةأخبرتوقد،الصَّريحةالصَّحيحة

سهيل:بنتلسهلةمحك!ي!النَّبيِّقولهذافيويكفيقالوا:.ذلكعلىوالأمر

الأمَّةأعلموعائشة:قالوا(.1)"عليهتَحرُميرضعاتٍخمسَسالمًا"أَرضِعي

يدخلأنأرادتإذاعائشةوكانت!س!،النَّبيِّونساءهيالمسألةهذهبحكم

خمسفأرضعتْهأخواتهاأوإخوانهابناتإحدىأمرتأحاعليها

تعليقعدمفيصريحوالرَّضعتينبالرَّضعةالتَّحريمونفيقالوا:)2(.رضعاتٍ

صريحة،صحيحةأحاديث)3(ثلاثوهي،وكثيرهالرَّضاعبقليلالتَّحريم

علَّقناوإذاقالوا:.مبتدأٍحكمٍتأسيسوبعضهاللسَّائل،جوابًاخرجبعضها

بها،استدللتمالَّتيالنَّصوصمنشيئًاخالفناقدنكنلمبالخمسالتَّحريم

ولانسخلابيانٌالمطلقوتقييد،بالخمسمطلقَهاقيَّدناقدنكونوإنَّما

نفيأحاديثيخالففانَّهوالكثيربالقليلالتَّحريمعلَّقمنوأمَّا.تخصيصٌ

فهويخالفهالموإنفإنَّهالثَّلاثصاحبوأمَّا،والرَّضعتينبالرَّضعةالتَّحريم

الخمس.لأحاديثمخالفٌ

.(061)صتقدموقد26(،/41)53مسلمأخرجة(1)

وسيأني.(،771)5مالكأخرجه2()

العدد.بتذكيرالنسخفيكذا)3(
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الأخبارنقْلَعائشةتنقلهلمالخمسحديث:بالخمسيقيِّدهلممنقال

تنقللموالأمَّةبالتَّواتر،يثبتإنَّماوالقرآن،القرآننقْلَنقلتهوإنَّما،بهفيُحتجُّ

الحكمإثباتُخبرًاامتنعولاقرانايكنلموإذاقرانا،يكونفلاقرانا،ذلك

فصلين،فيآحادًاالفَرآنمننُقِلفيماالكلام:الخمسأصحابقال

حكمانأنَّهماريبَولا.بهالعملوجوب:والثَّانيالقراَن،منكونهأحدهما:

المُحْدِثعلىمسِّهوتحريمَ،بهالصَّلاةانعقادَيوجبالأوَّلفإنَّ،متغايران

الأحكامهذهانتفتفإذا،القرآنأحكاممنذلكوغير،الجنبعلىوقراءتِه

كلُّاحتجَّوقد.الظَّنُّفيهيكفيفإنَّه،بهالعملانتفاءيلزملمالتَّواترلعدم

هذافيوأحمدالشَّافعيُّبهفاحتجَّ،موضعٍفيبهالأربعةالأئمَّةمنواحدٍ

ابنبقراءةالكفَّارةصيامفيالتَّتابعوجوبفيحنيفةأبوبهواحتجَّ،الموضع

فيقبلهوالصَّحابةمالكبهواحتج1َّ(.(")متتابعاتٍايّلامٍثلاثة"فصيام:مسعودٍ

يُورَثرجلكان"وإن:أبيٍّبقراءةالسُّدسأنَّهالأمِّولدمنالواحدفرض

)2(،"السُّدسمنهماواحدٍفلكلِّ،أمٍّمنأختٌأوأخولهامرأةٌأوكلالةً

-08)4منصوربنسعيدأخرجهماأصحهاطرق،منمسعودابنعنرويت(1)

شيبةأبيوابن-،6(01/0)"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقةومن-التفسير(

وينظر:.أخرىطرقمنوروي6(،25)8/""تفسيرهفيجريروابن(،40521)

.(40161-0161)2"الرزاقعبد"مصنف

منصوربنسعيدأخرجهاأبي،قراءةمنوليمست،وقاصأبيبنسعدقراءةهي2()

""تفسيرهفيجريروابن2(،79)ص"القراَن"فضائلفيعبيدوأبوالتفسير(،-295)

عنعطاءبنيعلىعنطرقمن231()6/"الكبرى"السننفيوالبيهقي483(،)6/

.وقاصأبيبنسعدعنقانفبنربيعةبنالقاسم
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سواها.للاجماعمستندَولا،الةراءةبهذهاحتجُّواكلُّهمفالنَّاس

قرانابل:قلناخبرًا،أوقرانانقلهيكونأنإمَّا:قولكموأمَّاقالوا:

صريحًا.

بقي؟أولفظهنُسخإذامتى)1(؟قلنا:متواترًا،نقلهيجبفكان:قولكم

وبقيلفظهنُسِخقرآنأنَّهالأمرفيماوغايةمسلَّم،والثَّاني،فممنوعالأوَّلأمَّا

ممَّا)2(فارجموهما"زنياإذاوالشَّيخة"الشَّيخ:قولهحكملهفيكون،حكمه

عنه.جوابَلاممَّاوهذا،ثابتوحكمُهآحادًابنقلهاكتُفِي

:ضعيفانآخرانمذهبانالمسألةوفي

قولعنطاوسٌسئلكما،سبعٍمنبأقلَّيثبتلاالتَّحريمأنَّأحدهما:

ثمَّذلك،كانقد:فقال،رضعاتٍسبعدونالرَّضاعمنيُحرِّملا:يقولمن

تُحرِّم)3(.الواحدةالمرَّة،بالتَّحريمجاءأمرٌذلكبعدحدث

عليه.دليلَلاالمذهبوهذا

)4(حفصةعنيُروىوهذا،رضعاتٍبعشريثبتإنَّماالتَّحريمأنَّ:الثَّاني

النسخ.خلافحتى"":المطبوعفي(1)

السنن"فيوالبيهقي2(،5)53ماجهوابن)2383(،مالك:اللفظبهذاأخرجه2()

حبانوابن2(،12)70وأحمداللَّةُ!كلَئهُ،رَعمرحديثمن2(11)8/"الكبرى

البخاريفيواصلهكعب،بنأبيحديثمن(614)2/والحاكم(،4)428

.(2181/)للفارسي"السبعةللقراءالحجة"وينظر:(.1961)ومسلم)7323(،

.(1913)6الرزاقعبدأخرجة)3(

طريقة-ومن236(،)7/"الأم"فيالشافعيطريقهومن(،2174)مالكأخرجه(4)
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.(1)ئشةوعا

قالوغيرهنَّ،!ي!النَّبيِّأزواجبينالفرقوهواَخر،مذهبٌوفيها

رضعاتٌالنَّاسولسائر،محرِّماترضعات!ي!النَّبيِّلأزواجكان:طاوسٌ

بعدُ)2(.ذلكتُرِكثمَّ،معلوماتٌ

التَّوفيق.وبادلّّهالا!وال،هذهمنالصَّحيعتبيَّنوقد

فصل

حدُّها؟وماأختها،منتنفصلالَّتيالرَّضعةهيفماقيل)3(:فإن

وجلسةٍكضربةٍ،شكٍّبلامرَّم!منهفهيالرَّضإع،منفَعْلةالرَّضعة:قيل

كان،عارضٍغيرمنباختيارهتركهثمَّ،منهفامتصَّالثَّديَالْتقمَفمتى،وأكلةٍ

هذا،والعرف،العرفعلىفحُمِلمطلقًا،بذلكوردالشَّرعلأنَّ؛رضعةًذلك

عنيعودثمَّ،يُلهِيهلشيءٍأو،يسيرةٍاستراحةٍأولتنفّسٍالعارضوالقطع

بذلك،أكلتهقطعإذاالآكلأنَّكما،واحدةًرضعةًكونهعنيُخرِجهلا=قربٍ

ولهمالشَّافعيِّ،مذهبهذا.واحدةًبلأكلتينذلكيكنلمقرب،عنعادثمَّ

)4(:وجهانأعادتهثمَّعليهالمرضعةقطعتإذافيما

.(574)7/"الكبرى"السننفيالبيهقي

.(018)صتقدموقد(،)1786مالكأخرجه(1)

عنفضلاصاحبٍإلىيسنده"لم:وقال(،01/16)(""المحلىفيحزمابنذكره2()

حجة(".بهتقوملاهذاومثللمجيمّ،اللّةرسول

.م،جفيليستقيل"فإن")3(

218(.)18/""المجموعانظر:)4(
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.باختيارهيقطعحتَّىمرارًا،قطعتهولوواحدةٌرضعةأنَّها:أحدهما

نائمةوهيمنهاارتضعلوولهذا،المرضعةبفعللابفعلهالاعتبارلأنَّقالوا:

أمرهواحدةٍأكلةٍفيشرعلوكما،بهيعتدَّلمعليهقطعتفإذا،رضعةًحسب

واحد!.أكلةٌفإنَّهاعاد،ثمَّ،عليهفقطعهاشخص!فجاءالطَّبيب،بها

ومنالمرتضعمنيصحُّالرَّضاعلأنَّ،أخرىرضعةأنَّها:الثَّانيوالوجه

رضعةً.احتسبنائموهوأوجَرتْهلوولهذا،المرضعة

:وجهانغيرهاثديإلىامرأةٍثديمنانتقلإذافيماولهم

قبلالأخرىإلىإحداهمامنانتقللائهمنهما،بواحدٍيعتدُّلاأحدهما:

المرأةثديمنانتقللوولهذا.إحداهمامنالرَّضعةتتمَّفلم،الرَّضعةتمام

واحدةً.رضعةًكاناالاخرثديهاإلى

وقطعَهارتضعلائه،رضعةمنهماواحدةٍكلِّمنيحتسبأنَّه:والثَّاني

شخصين.منباختياره

بيِّنًاقطعًاقطعإذا(")1(:"المغنيصاحبفقالأحمد،الإماممذهبوأمَّا

لضيققطعإنفأمَّا.أخرىرضعةًكانتعادفإنرضعةً،ذلككانباختياره

عليهقطعتأو،يُلهِيهلشيءٍأو،ثديٍإلىثديٍمنللانتقالأو،نفسٍ

ففيهالحالفيعادوإن،رضعةٌفهيقريبًايعدلمفإننظرنا،=المرضعة

:وجهان

وهذا:قال.أخرىرضعةٌفهيعاد،فإذا،رضعةٌالأولىأنَّأحدهما:

)1(.)11/312(
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الصَّبيُّترىأما:قالفإنَّه،حنبلروايةفيأحمدكلاموطاهربكر،أبياختيار

يستريح،أوليتنفَّسالثَّديعنأمسكالنَّفسأدركهفإذاالثَّدي،منيرتضع

يعد،لملورضعةالأولىأنَّوذلك:الشَّيخقال.رضعةفهيذلكفعلفإذا

.باختيارهقطعلوكماعاد،وإنرضعةًفكانت

إذافيماإلاالشَّافعيِّ،مذهبوهو،رضعةذلكجميعأنَّالاَخر:والوجه

أكلةًإلااليومأكلتُلا:حلفلولأنَّه؛وجهانففيه،المرضعةعليهقطعت

،لونٍإلىلونٍمنانتقالٍأو،ماءٍلشربقطعأوزمنًا،الاكلفاستدامواحدةً،

والوَجُور(:1قال).أكلةًإلايعدَّلم=الطَّعاممنإليهيُحمللماانتظارٍأو

.هذافكذا،رضعةٌ

ويكون،الشَّيخذكرهما:أحدهما،أمرينيحتملأحمدوكلام:قلت

المجموعيكونأن:الثَّاني.الثَّانيةالرَّضعةإلىعائد)2(رضعةَ(""فهي:قوله

أظهروهذاالثَّاني،أوالأوَّلإلىعائد"رضعةٌ"فهي:قولهويكون،رضعةً

رضعةًكونهاعلىالاستراحةأوللتَّنفُّس)3(،بقطعهاستدلَّلأنَّه؛محتمليه

منواحدةًالأولىمعالثَّانيةبكونأليقُالاستدلالهذاأنَّومعلوم.واحدةً

فتأمَّلْه.مستقلَّةً،رضعةًالثَّانيةكون

أنَّبينهمافالفرقوالوَجُور،السَّعوطيسيرعلىلهالشَّيخقياسوأمَّا

مناليسيرلأن،أصحوالأولهاهنا،فكذا،واحدة":""قالبدلالمطبوعوفي(1)

.العبارةاختصرالمؤلفأنوالظاهر.النسخفيوليست"،"المغنيفيكما("السعوط

النصب.والوجة،يأنيوفيماهنامرفوعًاالنسخفيكذا2()

"."للنفس:د،ح)3(
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،رضعةٌ:فيقالتمامه!منهوولاقبله،لرضعةٍتابعًاليسمستقلّ،ذلك

فافترقا.تمامها،منوهي،للاولىتابعةالثَّانيةفانَّمسألتنا،بخلاف

فضل

فيالفِطامقبلكانماالتَّحريمبهيتعلَّقالذيالرَّضاعأنَّ:الرَّابعالحكم

ذلك:فيالفقهاءاختلفوقدالمعتاد.الارتضاعزمن

ولا،الحولينفيكانماهوومحمد:يوسفوأبووأحمدالشَّافعيُّفقال

وابن،هريرةوأبي،مسعودٍوابنعمر،عنذلكوصحَّبعدهما.كانمايُحرِّم

وابنوالشَّعبيِّ)3(،)2(،المسيَّببنسعيدعنوروي(،1عمر)وابن،عبَّاسٍ

المنذر،وابن،حزمٍوابنعبيد،وأبي،وإسحاق،سفيانقولوهوشُبرمة)4(.

أصحابه.وجمهوروداود،

،بزمنٍيَحُدُّوهولم،الفطامقبلكانماالمحرِّمالرَّضاع)5(:طائفةٌوقالت

يصحَّولمعلي)8(عنوروي)7(،عبَّاسٍوابن)6(سلمةأمعنذلكصحَّ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.)24173-04731)شيبةأبيابنفأخرجههريرةأبيأثرعدا،آثارهمتخريجتقدم

جرجة.تقدم

جريروابن278(،/1)منصوربنوسعيد(،49138)الرزاقعبدأخرجة

(4/40.)2

84(.)9/"السنة"شرحفيوالبغوي(،01/91)""المحلىفيحزمابنعنهذكره

.زفيليست""طائفة

.()91733شيبةأبيابنأخرجة

جهالة.إسنادهوفي(،20913)الرزاقعبدأخرجه

في-والبيهقي222(،)7/""الاوسطفيوالطبراني(،15411)الرزاقعبداخرجه
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قال.والأوزاعيِّ)2(،وعكرمة(،1وقتادة)،والزُّهريِّ،الحسنقولوهو،عنه

فيرضعثمَّ،فطامهواستمرَّ)4(واحاعإمولهفُطِمإنالأوزاعئيُ)3(:

مافإنة،يُفطَمولمرضإعهتمادىفإنشيئًا،الرَّضاعهذايُحرِّملم،الحولين

.الرَّضاعتمادىوإنيُحرِّملافإنَّهبعدهماكانوم!يُحرِّم،الحولينفيكان

هؤلاءيُوقِّتهولمالصِّغر،فيكانماالمحرِّمالرَّضاع:طائفةٌوقالت

خلا!لمجوالنبيوأزواجالمسيَّب)6(،وابنعمر)5(،ابنعنهذاوروي،بوقت

عائشة.

2(

3(

4(

6(

عنسبرةبنالنزالعنالضحاكعنجويبرطريقمن(146)7/"الكبرى"السنن

المدينيابنقالكمامناكيرأشياءالضحاكعنويرويجدًا،ضعيفوجويبر،علي

من()17338شيبةأبيابنوأخرجة.ترجمتةفيكمامنهاالحديثوهذا،وغيره

النقاد،أكثرضعفةجنابوأبو،بهالنزالعنرجاءبنإسماعيلعنجنابأبيطريق

ومن(،0541،79138)الرزاقعبدأخرجهمرفوعًا،وروي.التدليسكثيروهو

(146)7/"الكبرى"السننفيوالبيهقي34(،0)2/""الكاملفيعديابنطريقة

العقيلي:قال،ووقفةجويبرعنفرواهالثوريوخالفةمرفوعًا،بهجويبرعنمعمرعن

.(4/824)للعقيليالكبير("الضعفاء":وينظر."الصوابوهو"

.(0913)8الرزاقعبدالثلاثةعنأخرجه

منقطع.وإسناده(،0913)9الرزاقعبدأخرجة

.(01/18)""المحلىفيحزمابنعنهذكره

"."المحلىفيكماوالمثبتالواو.بدونالنسخفي

.()1767مالكأخرجه

من(1734)6شيبةأبيوابن(،913)70الرزاقوعبد(،1772)مالكأخرجه

سفيانطريقمن927(/1)منصوربنسعيدوأخرجهسعيد،بنيحييطريق

به.المسيبابنعن(وسفيان)يحيىكلاهما
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كقولأخرىروايةٌحنيفةأبيوعنشهرًا،ثلاثونوزفر:حنيفةأبووقال

ومحمد.يوسفأبي

ولاقاربَهما،وماالحولينفييُحرِّم:مذهبهمنالمشهورفيمالكوقال

وروي.شهرانعنهوروي،يسيرةٍإلّامٍاعتبارعنهرُويثمَّ.ذلكبعدلةحرمةَ

الحولينبعدكانماأنَّ:وغيرهمسلمٍبنالوليدعنهوروى.ونحوهشهرٌعنه

هووهذا،الحولينمنعنديفإنَّهثلاثةأوشهرينأوبشهررضاعٍمن

أصحابه.منكثيرٍعندالمشهور

قولهماتأنإلىعليهيُقرأوكان"الموطَّأ"أصحابعنهرواهوالَّذي

إنَّماشيئًا،يحرِّملاوكثيرهقليلهفإنَّالحولينبعدالرَّضاعمنكانومافيه)1(:

لفظه.هذاالماء)2(.بمنزلةهو

فما،الرَّضاععنبالطَّعامواستغنى،الحولينالصَّبيُّقبلفُصِلإذا:وقال

)3(.حرمةٌلرضاعهيكنلمذلكبعدارتضع

مدَّة:الكوفةأهلمنوجماعة،ذئبٍأبيوابن،صالحٍبنالحسنوقال

يحرِّم.لمعليهازادفما،سنينثلاثالمحرِّمالرَّضاع

هارونبنيزيدوكان،سنينسبعإلىمدَّتهالعزيز:عبدبنعمروقال

عنهوحكىهذا،خلافعنهوروي)4(.قولهمنكالمتعجِّبعنهيحكيه

)1772(.برقم)1(

"."الطعام:الموطأوفي.النسخفيكذا)2(

2(.84)6/و"الاستذكار"2(26)8/"التمهيد(":ينظر)3(

علية.أقفلم(4)
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.(1يومًا)عشرواثناحولانمدَّتهأنَّربيعة

،شيخٌأنَّهولوالكبيررضاعيُحرِّم:والخلفالسَّلفمنطائفةٌوقالت

أخبرني:فقالالكبير،رضاععنسئلأنَّهشهابٍابنعن)2(مالكفروى

سالم،برضاعسهيلبنتسهلة!وَوّادلّّهرسولأمربحديثالزُّبيربنعروة

المؤمنينأمعائشةبذلكفأخذتْ:عروةقاللها.ابنًاتراهوكانت،ففعلتْ

كلثومأمَّأختهاتأمرفكانتالرِّجال)3(،منعليهايدخلأنتحبُّكانتفيمن

.الرِّجالمنعليهايدخلأنأحبَّتمنيُرضِعنأخيهاوبناتِ

رباجٍأبيبنعطاءسمعت:قال،جريجٍابنثنا)4(:الرزاقعبدوقال

كبيرًا،رجلًاكنتُمابعدلبنهامن(امرأم!)ْسقتني:فقالرجلوسأله

كانتنعم،:قال؟رأيكوذلك:لهفقلتتنكِحْها،لاعطاء:قالأفأنكحها؟

أخيها.بناتِبذلكتأمرعائشة

بنوعروةعلي)6(عنويروىاكأيلَّهُعَنهَا.رَعائشةعنثابتٌقولٌوهذا

عليه.أقفلم(1)

عندوأصله2(،160)داودوأبو2(،0633)أحمدوأخرجه(.7751)"الموطأ"في2()

.(541)3ومسلم،(05)88ريلبخاا

والنساء"."ز:فيبعدها)3(

.()13883"المصنف"في4()

"امرا".:صم،()ه

.()13888الرزاقعبدأخرجه)6(
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وأبي)3(،سعدٍبناللَّيثقولوهو)2(،رباحٍأبيبنوعطاء(1الزُّبير)

رضاعيُحرِّمكمايُحرِّمشيخأنَّهولوالكبيرورضاعقال)4(:،حزمبنمحمد

فرقَ.ولاالصَّغير،

المسألة.هذهفيالنَّاسمذاهبفهذه

فإنَّهماالكبير،برضاعوالقائلين،الحولينأصحابمناظرةولنذكر

متقاربة.الأقوالوسائر،طرفان

أَؤلَدَهُنَّحَؤلَينيُزضِ!عنَتُأتَلِدَ!ووَا:لىتعااللّهلقا:الحولينأصحابقال

الرَّضاعةتمامفجعل:قالوا233،،:]البقرة!ويتُوَّألرَّض!اعَةَأَنأَرَادَ؟مِلَينكمَن

التَّحريم.بهيتعلَّقفلابعدهما،لماحكملاأنَّهعلىفدلَّ،حولين

وقَصَرَ!ي!،اللّهرسولذكرهاالَّتيالمجاعةمدَّةهيالمدَّةوهذهقالوا:

عليها.المحرِّمةالرَّضاعة

)5("الثَّديفيكانما[لارضاعَ"لافيها:قالالتيالثَّديمدَّةوهيقالوا:

الئَّدي،فيماتفلان:يقولونالعرب،معروفةٌلغةوهذه،الثَّديزمنفيأي

فيمات[براهيم"إنَّ:المشهورالحديثومنه،الفطامقبلالرَّضاعزمنفيأي

قريبًا.تخريجهتقدم(1)

قريبًا.تخريجهتقدم2()

2(.0/10)(""المحلىفيكما)3(

.(0/117)""المحلىفي)4(

.(4242)حبانوابن(،5211)الترمذيعندسلمةأمحديثمنتخريجةتقدم)5(

291



صلواتابنَهإبراهيميعني(،1")رضاعَهتُتِمُّالجنَّةفيمُرضِعًاوإنَّلهالثَّدي،

عليه.وسلامهاللّّه

الئَّديوكانَّفيالأمعاءَ،فَتَقَماإلارضاعَلا":بقولهذلكوأكَّدقالوا:

رضاعأنَّومعلوئم،المحرِّمللرَّضاعأوصافٍثلاثةفهذه)2(،"الفِطامقبل

الثَّلاثة.منعارٍالكبيرالشَّيخ

فيكانماإلارضاعَ"لا:عبَّاسٍابنحديثهذامنوأصرحُ:قالوا

.)3("الحولين

انبتَماإلاالرَّضاعمنيُحرِّم"لا:مسعودٍابنحديثأيضًاوأكَّده:قالوا

عظمًا.يُنشِرولالحمًا،يُنبِتلاالكبيرورضاع)4(،العظمَ"وأنشَرَاللَّحم

وتغيَّرلعائشة!ي!النَّبىقاللمامحرِّمًاالكبيررضاعكانولوقالوا:

مَنْ"انظُرْنَ:وقالكبيرًا،رآهلمَّاعليهاالرَّضاعةمنأخيهادخولَوكره،وجهه

كرهولماالصغير،وبينبينهفرقٌيكنلمالكبيررضاعحرَّمفلو،إخواممنُّ"

"،المجاعةمنالرَّضاعة"فإنَّما:قالثمَّ"إخواممنَّمَن"انظُرن:وقالذلك

وهوالرَّضاعزمنغيرفيارتضعقديكونأنخشيةُالمعنىمنهذاوتحت

أخًا.يكونفلا،الحرمةينشُرفلا،المجاعةزمن

)2316(.مسلمبنحوهأخرجة(1)

.(581)صتخريجهتقدم2()

.(951)صتخريجةتقدم)3(

.(951)صتخريجةتقدم(4)
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لأنَّ؛الهجرةأوَّلفيكانفهذاسالمرضاعفيسهلةحديثوأمَّاقالوا:

،،ه:]الاحزابلابَاَبهِ!آدعُوهُتم):تعالىقولهنزولعقيب()1نزلتقصَّته

الثَّديفييكونوأنالصِّغراشتراطأحاديثوأمَّا.الهجرةأوَّلفينزلتوهي

قدِمَإنَّماعبَّاسٍوابن،هريرةوأبيعبَّاسٍابنروايةمنفهي،الفِطامقبل

قدِمَكلاهما،شكٍّبلاخيبرفتحعامأسلمإنَّماهريرةوأبو،الفتحقبلالمدينة

حذيفة.أبيامرأةمنرضاعهفيسالمقصَّةبعدالمدينة

لاصحَّةًع!النَّبيِّعنصحَّقد:الشُّيوخبرضاعللتَّحريمالمثبتونقال

حذيفة،أبيمولىسالمًاتُرضِعأنسهيلبنتسهلةأمرأنَّهأحافيهايمتري

وطرقهالحديثساقواثمَّ"،عليهتَحْرُمي"أَرضِعيه:وقال،لحيةٍذاكبيرًاوكان

.شكٍّبلاصريحةٌصحيحةوهي،وألفاظه

فيوجلَّعزَّادلّهمرادوتُبيِّن،الإشكالترفعالأخبارفهذهقالوا:ثمَّ

الأبوينبتراضيأوالحولينبتمامتَتِمُّالَّتيالرَّضاعةأنَّ:المذكوراتالآيات

علىللنَّفقةالموجبةهيإنَّماللرَّضيع،صلاحًاذلكفيرأياإذاالحولينقبل

الآيةفيكانولقد.كَرِهاأمأحبَّاالأبوانعليهايُجبَروالَّتي،المرضعةالمرأة

ارًادَيُزضِعنَأَؤلَدَهُنَّحَؤلَين؟مِلَينكمَنتُ)وَافَتلِدَ:لقالىتعالأنَّه؛هذامنكفاية

مرفأ،،332:لبقرةا]!لمحغروفبِآكت!وَصُنَّورِزقُهنَّلَهُألفَؤلُودِو!يتُوَّألرَّضَاعَهأَن

بعدللرَّضاعةتحريمهذافيوليس،عامينالمولودبإرضاعالوالدال!تعالى

تعالى:اللّّهقولوكان،الحولينبتمامينقطعالتَّحريمأنَّولا،ذلك

،،32:ءلنساا]!لرَّضهَعَةِأأَزضَغنَكؤُوَاخًصَتُ!ومِّفَلَّخِتىوَأ!تُ!وُأ!يو

"."كانت:المطبوعوفي.النسخفيكذا(1)
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الأخر،الآياتعلىزائدًاوقتٍدونوقتٍفيولا،حولينفييقلولم

ولابظنلا،لهتخصيص!أنَّهيبيِّنبنصٍّإلاتخصيصهيجوزلا(1وعمومها)

فيه.بيانَلامحتملٍ

جاءتقد-الكبيربرضاعالتَّحريمفيهاالَّتييعني-الآثارهذهوكانت

منوهي)3(سهيلبنتوسهلة!ي!)2(،النبينساءرواهاالتَّواتر،مجيء

منورواها!يط،النَّبيِّربيبةوهي)4(سلمةأمبنتوزينب،المهاجرات

)7(،نافعبنوحُميدالزّبير)6(،بنوعروةمحمَّدٍ%(،بنالقاسم:المًّابعين

بنالرحمنوعبدمُليكة)9(،أبيوابنالزُّهريُّ)8(،:هؤلاءعنورواها

عنرواهاثمَّ)12(،وربيعة1(،الأنصاريُّ)1سعيدٍبنويحتى(،01)القاسم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

م،ح:"عمومًا".

")1453،1454(.مسلم"صحيح

")1453/26(.مسلم"صحيح

")1453/92(.مسلم"صحيح

")1453/27،28(.مسلم"صحيح

.(0004)"البخاريصحيح"

2(.41/9)53"مسلمصحيح"

.(4541)"مسلمصحيح"

28(.،41/27)53"مسلمصحيح"

26(./41)53("مسلمصحيح"(

مستدركو"(،42)13"حبانابنصحيحو"332(،4،3221)"النسائيسنن"(

2(.15)3/"الحاكم

68(.4/)والحاكم(،24)13"حبانابنصحيحو"332(،1)"النسائيسنن"(
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)3(،عيينةبنوسفيانالثَّوريُّ)2(،وسفيانالسِّختيانيُّ)1(،أيُّوبهؤلاء:

بنوجعفر)8(،ويوذس)7(،وشعيب)6(،جريجِوابن(،)ْومالك)4(،وشعبة

)9("01)
هؤلاءعنرواهاثمَّ،وغيرهم1(،)1بلالٍبنوسليمان،ومعمر)،ربيعة

فيمخالفٌولامؤالف!يختلفلاكافَّةٍنقلُفهيالكثير،والعددالغفيرالجمُّ

صحَّتها.

قالكما،بسالمخاصًّاذلككان:القائلقولُإلاالاعتراضمنيبقَفلم

ظنّأنَّهبهذاتعلَّقمنفليعلمْذلك،فيتبعهنَّومنء!اللّهرسولأزواجبعض

نرىما:قلنأنَّهنُّالحديثفيهكذا،عنهناللّهرضيمنهنَّذلكظنَّممَّن

فإنَّشكٍّبلاظنّهوفإذْ.لسالمرخصةٌلعلهندريوما،بسالمخاصًّاإلاهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

)1453/27(."مسلم"صحيح

.(1545)للنسائي"الكبرىالسنن"

.(1)439"ماجهابنو"322(،0)"النسائيو"سنن2(،14)80أحمد"مسند"

92(./41)53"مسلمصحيح"

.()1775الموطأ(""

28(./41)53"مسلمصحيح"

.(541)4"و"مسلم5(،)880("البخاري"

2(.160)داود"أبيسنن"

.(5)426للنسائي"الكبرىالسنن"

"حبانابنو"صحيح2(،)1395احمد("مسندو"(،)13885"الرزاقعبدمصنف"(

4(142).

و"مستدرك(،42)13("حبانابنصحيحو"322(،1،3224)"النسائيسنن"(

."(وسلمان"ز:د،وفي68(،/4)"الحاكم
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أخولَايُغنِىمِنَألظَّنَّإِنَّ):تعالىاللّّهقال،الثَّابتةالسُّننُبهتُعارَصللاالطَّنَّ

وبينبظنِّهااكأيلَّّهُعَتهَارَسلمةأماحتجاجبينوشتَّان36َ،.:]يونسشَئا!

فيلكِأما:عائشةلهاقالتلمَّاولهذاالثَّابتة،بالسُّنَّةاكأيلَّةُعَنهَارَعائشةاحتجاج

رجوعٌإمَّاوهذا،بحرفٍتَنطِقْولم،سلمةأمسكتت،حسنةأسو!لىاللّّهرسول

يدها.فيانقطاعٌوإمَّا،عائشةمذهبإلىمنها)1(

بيانكبير؟رجلوهوأُرضِعهكيف:!ي!اللّّهلرسولسهلةوقولقالوا:

.المذكوراتالآياتنزولبعدأنَّهجلئي

الإلحاقَ،!يروّالنَّبيُّلقطعَبسالمخاصًّاذلككانلوأنَّهيقينًاونعلمقالوا:

تَجزيجَذَعَتَهأنَّنِيَارٍبنبُردةلأبيبيَّنكما،بعدهلأحدٍليسأنَّهعلىونصَّ

هذامنأضحيَّةًجَذَعةٍذبحيقعوأينبعده)2(.أحدٍعنتَجزِيولا،عنه

والخلوة،المَحْرَميَّةوثبوت،وتحريمهالفرجحِلُّبهالمتعلِّقالعطيمالحكم

كانلوالتَّخصيصببيانأولىهذاأنَّقطعًافمعلومٌبها؟والسَّفربالمرأة

خاصًّا.

لأنَّلنا؛حجَّة")3(المَجَاعةمنالرَّضاعة"إنَّما:!ي!إِّالنَّبيِّوقولقالوا:

منه.قريبًاأوالصَّغيرفييُؤثِّركماقطعًا،مجاعتهدفعفييُؤثِّرللَّبنالكبيرشرب

سواءً؟فيهوالصَّغيرالكبيركانإذاذكرهفائدةفما:قلتمفان

.المطبوعفيليست"منها"(1)

اللَّهُ!عكَئهُ.رَعازببنالبراءحديثمن(191)6مسلمو)5557(،البخاريأخرجه)2(

.(581)صتخريجهتقدم)3(
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الواحدةالمصَّةأواللَّبن،منبالفَطرةالتَّحريمتعلُّقإبطالفائدتهقلنا:

عَظْمًا.تُنشِرولالحمًا،تُنبِتولا،جوعٍمنتُغنِيلاالَّتي

الثَّديو"كانَّفي"،الحولينفيكانماإلارضاعَلا)ا:!ي!وقولهقالوا:

الرَّباو"[نَّما)2("النَّسيئةفيإلاربا)الا!ي!:قولهمنبأبلغَليس)1("الفطامقبل

فكذا،عليهالدَّالَّةبالأدلَّةالفصلرباثبوتَذلكيمنعولم)3(،"النَّسيئةفي

ولااتِّباعها،يجبحقّكلُّهاالثَّابتةوسُننه!ي!ادلّّهرسولفأحاديثهذا.

منهاكلّيُستعملبل)4(ببعضٍبعضُهايُعارَضولا،ببعضٍبعضُه!يُضرَب

وجهه.على

هيالأمَّةنساءوأفقه،المؤمنينأمَّعائشةأنَّذلكعلىيدلُّوممَّاقالوا:

وروت،"المجاعةمنالرَّضاعة"إنَّماروتْالَّتيفهيوهذا.هذاروتْاقَّي

منالرَّضاعة"إنَّماحديثعندهاكانفلو،بهوأخذتْسهلةحديث

بهواجههاحديثًاوتركنتْ،إليهذهبتْلماسهلةلحديثمخالفًا"المجاعة

أخي.هو:وقالتعندها،راَهالذيالرَّجلوكره،وجههوتغيَّر!اللّهرسول

حالفي-أرضعتهإذاالكبيرَعليهاتُدخِلكانتأنَّهاعنهاصحَّوقدقالوا:

ونقطع،ادلّّهبشهادةنشهدونحن،المحرِّمالرَّضاعَأخواتهامنأخت-كِبَرِه

!وواللّّهرسولسِتْرَلِتُبِيحتكنلمالمؤمنينأمَّأنَّ(،نَلقاه)هيومبهنلقاهقطعًا

سلمة.وأمعباسابنحديثيمن(951،581)صتخريجهماتقدم(1)

ا!كَئهُدلَّهتزيدبنأسامةحديثمن2()178البخاريأخرجه)2(

.(1/201)695مسلملفظوهذا،نفسةالسابقالحديثهو)3(

.المطبوعفيليست"ببعضبعضهايعارض"ولا)4(

النسخ.خلاف"القيامة"يوم:المطبوعفي)5(
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علىذلكلِتُبِيحَوجلَّعزَّادلّهيكنولم،انتهاكُهلهيحلُّلامنينتهكهبحيث

ادلّهعصموقد،سماواتٍسبعفوقمنالمبرآَةالصدِّيقبنتالصِّدِّيقةيد

،عصمةٍأتمَّالرَّفيعوالشَّرفالمنيعوالحِمىالكريمالجنابَذلكسبحانه

ووحيهبنفسهعنهوالذَّبَّوحمايتهصيانتهوتولَّى،صيانةٍأعظمَوصانه

وكلامه.

الحقُّ،هوعائشةفِعْلَبأنَّدلّّهالشَّهادة(1وصنبتُّ)ونقطعنُوقنفنحنقالوا:

الصَّغير،برضاعيقعماوالمَحْرميَّةالتَّحريممنبهيقعالكبيررضاعوأنَّ

نساءهذلكفيتناظركانتوقد،الإطلاقعلىالأمَّهَنساءأفقهُأمُّناويكفينا

فيويكفينا.الرَّضاعةبتلكعليناداخلًاأحاما:قولهنِّبغيريُجِبْنَهاولا!!ي!،

كانحينالإطلاقعلىالأرضأهلوأعلمِنبيِّنا)2(عمِّابنِمذهبأنَّهذلك

منأفقهكانالشَّافعيُّبأنَّهلهشهدالذيسعدٍبناللَّيثومذهب،خليفةً

الرزاقعبدذكرهرباجِأبيبنعطاءومذهب،أصحابهضيَّعهأنَّهإلامالك

رضاععنسئلأنًّهالزُّهريِّعن)4(مالكوذكرعنه)3(.جريجٍابنعن

حذيفة.أبيمولىسالمٍقصَّةفيسهيلبنتسهلةبحديثفاحتجَّالكبير،

أنَّ،الكريمعبدأخبرني:قال،جريجٍابنوأخبرني(:)ْالرزاقعبدوقال

".)1(ز:"نثبت

تخريجة.تقدم2()

.(291)صتخريجهتقدم)3(

.(191)صتقدموقد(،5771)"الموطأ"في(4)

.تقدم(5)
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سألأنَّه،)2(،أخبرهأباه]أنَّأخبرهالأشجعي)1(مولىالجعدأبيبنسالم

كبيروأنالبنهامنسَقَتْنيقدامرأةًأتزوَّجأنأردتُ:فقالطالبٍأبيبنعليَّ

عنها.ونهاهتنكِحْها،لا:عليلهفقالبه،تداويتُ

صحَّةًكإلشَّمسنصوصناوتلك،المسألةهذهفيسلفنافهؤلاء

وصراحةً.

الرَّضاعمنيُحرِّملا":ترفعهسلمةأمحديثأحاديثكموأصرحُقالوا:

سليمًاكانلوأصْرَحَهفما)3(،"الفطامقبلوكانالثَّديفيالأمعاءَفَتَقَماإلا

مأعنالمنذربنتفاطمةروايةمنلائه؛منقطعٌحديثهذالكن!العلَّةمن

عشرباثنيهشامزوجهامنأسنَّكانتلأنَّهاشيئًا؛منهاتسمعولم،سلمة

وأربعين،ثمانٍسنةفاطمةومولدستِّين)5(،سنةفي)4(مولدهفكانعامًا،

نأفكيفتَبلُغها،لمصغيروفاطمةوخمسين،تسعٍسنةسلمةأموماتت

حصل)6(كماحجرها،فيوهيشيئًاأبيهاخالةمنتسمعولمعنها؟تحفظ

بكر.أبيبنتأسماءجدَّتهامنسماعها

منقولوبينبينهووازنَ،القولهذافيالمنصفالعالمنظروإذاقالوا:

".المولىجعد"أبي:المطبوعفي(1)

.()13888"المصنّف"فيوهو.النسخفيليسالمعكوفتينبينما)2(

.(158)صتقدم)3(

خطأ."مولدها"،د:ز،،ح،م)4(

"قال(:12/444)وفي."وستينإحدى"سنة(:11/15)"التهذيب"تهذيبفي)5(

سنة(".عشرةبتلاثمنياكبركإنت:عروةبنتا

.زد،م،فيبياضمكانها)6(
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سبعةٍأووعشرينستَّةٍأوشهرًا،وعشرينبخمسةٍالمحرِّمالرَّضاعمدَّةيَحُدُّ

اللّّهكتابمنعليهادليلَلاالَّتيالا!والتلكمنشهرًا،ثلاثينأووعشرين

القولين.بينمافَصْلُ)1(لهتبيَّنالصَّحابة=منأحدٍقولِولارسولهسنَّةولا

يكنلمعليهاالواقفولعلَّ،المسألةهذهفيالطَّائفتينأقداممنتهىفهذا

أصحابهبأيديليسوأنَّهالحدِّ،هذاإلىقوَّتُهتنتهيالقولهذاأنَّلهيَخْطِر

الحكممجلسَالمنصفالعالمأيُّهافاجلِسْ،وتصحيحهتقريرهعلىقدر

.فلانوقالبالتَّقليدلا،والبيانبالحجَّةبينهماوافصِلْ،المتنازعينِهذينبين

مسالك:ثلاثعلىهذاسهلةحديثفيالقائلونَّبالحولينواختلف

النَّسخعلىيأتواولم،منهمكثيرٍمسلكوهذا،منسوخٌأنَّه:أحدها

بينهالتَّاخُّرالمعلومالتَّاريخإثباتُيُمكِنهملافإنَّهمالدَّعوى،سوىبحجَّةٍ

وادَّعوا،الدَّعوىعليهمالقولهذاأصحابقَلَبَولو.الأحاديثتلكوبين

دعواهم.نظيرَلكانت،سهلةبحديثالأحاديثتلكنسخَ

آدعُوهُتم):قولهنزولِحينَالهجرةأوَّلفيكانتإنَّها:قولهموأمَّا

منفجوابه،ذلكبعدهريرةوأبيعبَّاسٍابنورواية15،:]ا!حزابلابَإلِهِ!و

:وجوهٍ

ابنمنةيسمحلمبل"لمجي!،النَّبيِّمنبسماعهئصرِّحالمأنَّهماأحدها:

الصِّحابة.عنوسائرهاحديثًا،العشريندونَإلاعبَّاسٍ

عائشةعلىغيرُهنَّولابلمنهنُّ،أحايحتجَّلم!ي!النَّبيِّنساءأنَّ:الثَّاني

به.غيرهإلحاقوعدمَ،بسالمتخصيصَهالحديثفيسلكنبل،بذلك

خطأ."فضل"،:المطبوعفي)1(
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منسوخًاسهلةحديثكانفلووهذا،هذاروتنفسهاعائشةأنَّ:الثَّالث

كونهامعتقدُّمُهعليهاخفيأوالنَّاسخ،وتركتبهأخذتْقدعائشةلكانت

البعد.غايةفِىأوممتنعوكلاهما،لهالرَّاويةهي

عليها،وتناظربهإ،تعملوكانت،بالمسألةابتُلِيَتْعائشةأنَّ:الرَّابع

حكمًاهذايكونفكيف،اعتناءٍمزيدُبهافله!صواحباتها،إليهاوتدعو

علىويخفىذلك،عليهاويخفىجملةً،الدِّينمنكونُهبطلَقدمنسوخًا

واحد!منهنَّ؟لهاتذكرهفلاع!ي!النَّبيِّنساء

مأمسلكوهذا،عداهمندونبسالممخصوص!أنَّه:الثَّانيالمسلك

ممَّاأقوىالمسلكوهذا.تبعهنَّومن!النَّبيِّنساءمنمعهاومنسلمة

سألتسهلةأنَّ:فيهأنَّبسالماختصاصهيبيِّنممَّاقالواأصحابهفانَّ،قبله

نأللمرأةيحلُّلاأنَّهتقتضيوهي،الحجابآيةنزولبعد!اللّهرسول

منعموممنيُخَصُّولافيها،وسُمِّيالاَيةفيذُكرلمنإلازينتهاتُبدِيَ

.بدليلٍإلاأحاعداهم

ذلكيجوزفلا،لهزينتهاأبدتْفقدأجنبيًّاأرضعتْإذاوالمرأةقالوا:

به.خاصّلسالمزينتَهاسهلةإبداءأنَّفعلمنا،الآيةبعمومتمسُّكًا

نهإهأوشيئًالهأباحأو،بأمرٍالأمَّةمنواحدًا!اللّّهرسولأمروإذاقالوا:

لمماالأمَّةمنغيرهحقِّفيذلكثبت=يعارضهماالشَّريعةفيوليس،شيءٍعن

أمرثمَّ،شيءٍعننهاهمأو،بأمرٍالنَّاسأمرإذاوأمَّا.تخصيصهعلىينصَّ

ذلكفإنَّ،عنهنهاهممالهأطلقأوالنَّاس،بهأمرمابخلافالأمَّةمنواحدًا

للجميع،أمرللواحدأمرهإنَّ:الموضعهذافينقولولا.وحدهبهخاصًّايكون
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الأوَّلالأمر[سقاطإلىيُؤدِّيذلكلأنَّ(؛1)للجميعإباحةللواحدوإباحته

)2(،وتأتلفالنُّصوصلتتَّفقالواحدبذلكخاصّإنَّه:نقولبلالأوَّل،والنَّهي

،مَحْرمٍلغيرزينتهاالمرأةتُبدِيأنكتابهفيادلّّهفحرَّمبعضًا،بعضهايعارضولا

إبداءعندمحرمٍغيروهولسالمزينتهاتُبديأنلسهلة!ي!اللّهرسولوأباح

التَّحريم،عموممنمستثناةً)3(،بسالمخاصَّةًرخصةًذلكفيكونقطعًا،الزِّينة

المحرِّمة.الاَيةحكمفيبطلعامّ،حكمهاإنَّ:نقولولا

بدَّلامسلكينأحدُلزِمَنانسلكهلملولأنَّا،المسلكهذاولتعيَّنقالوا:

فيالصِّغراعتبارعلىالدالَّةبالأحاديثالحديثهذانسخإمَّا:منهما

العلملعدمالأمرينمنواحدٍإلىسبيلَولا،بهنسخهاوإمَّا،التَّحريم

فإنَّا)4(كلِّهإ،بإلأحاديثالعملولإمكان،المعارضةتحقُّقولعدم،بالتَّاريخ

علىالأُخَروالأحاديث،الخاصَّةالرُّخصةعلىسهلةحديثحملناإذا

وعُمِلبعضًا،بعضُهايَنسخولم،تتعارضلمسالمًا،عدافيماعمومها

بجميعها.

وأنَّه،الحولينفييكونإنَّماالرَّضاعأنَّبيَّنقدء!يوّالنَّبيُّكانوإذاقالوا:

أنَّعلىيدلُّماذلكفيكان=الفطامقبليكونوإنَّماالثَّدي،فييكونإنَّما

بيإنينحصرفلاتأخَّر،أوتقدَّمسواءٌ،الخصوصعلىسهلةحديث

طريقًا.يتعيَّنحتَّى"وحدكلك"هذا:قولهفيالخصوص

.دمنساقطة"للجميع..."وإباحتة(1)

"."النصوصز:د،،صفيبعدها)2(

"."لسالمد:)3(

خطأ.،"فأما"د:4()
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ففي،ذكرتموهبما"المجاعةمنالرَّضاعة"إنَّماحديثتفسيروأمَّاقالوا:

مامعناهفيالقولبل،المخاطبينأفهامإليهيتبادرولا،اللَّفظمنالبعدغاية

"(،المجاعةمنالرَّضاعة"إنَّما:قوله(:1عبيد)أبوقال.والنَّاسعبيدأبوقاله

الصَّبيُّهوإنَّما،اللَّبنيُشْبِعهالذيطعامهكانجاعإذاالذيإنَّ:يقول

.برضاعٍليسرضاعهفإنَّالطَّعامجوعهمنشِبَعُه)2(الذيفأمَّا.الرَّضيع

.الفطامقبلالحولينفيالرَّضاعإنَّما:الحديثومعنى

إلىالحديثمنفهمهيتبادرالذيوهو،والنَّاسعبيدأبيتفسيرهذا

المعنىهذالكانالسَّواءعلىالتَّفسيرينالحديثاحتمللوحتَّى،الأذهان

وممَّاوإيضاحِهإ.لهوكَشْفِها،المعنىلهذاالاخاديثسائرلمساعدة،بهأولى

لفظةأنَّالكبير:رضاعةبهيُرادأنيصحُّلاوأنَّهخطأ،التَّفسيرهذاغيرأنَّيُبيِّن

وتنفيالمجاعةرضاعةتُثبِتفهيالصَّغير،رضاعةعلىتدلُّإنَّماالمجاعة

فهذا،واللَّحمالخبزمجاعةلا،اللَّبنمجاعةأرادإنَّماأنَّهيقينًاومعلولمغيرها،

لنايبقَلمعامًّاالرَّضاعةحكمجعلنافلو،السَّامعولاالمتكلِّمبباليخطرلا

ويثبت.ينفيما

المجاعة"منالرَّضاعة"إنَّما:فقالالكبيرالرَّجلرأىلمَّا:قولهوسياق

يُنزِلوالسِّياق،المرأةلبنإلىيجوعمنرضاعةَيُحرِّمإنَّماوأنَّهالمراد،يُبيِّن

وكراهته،وسلامهعليهاللّهصلواتالكريموجههفتغيُّر،الصَّريحمنزلةَاللَّفظ

الرَّضاعة،فيللتَحفُّظهوإنَّما="إخوانكنَّ"انظُرنَّمَن:وقوله،الرَّجللذلك

هذا:منأحدَّيفهمولا،وقتٍدونوقتًاتُحرِّموإنَّما،وقتٍكلَّتُحرِّملاوأنَّها

.(2941/)"الحديث"غريبفي(1)

"."يشبعه":الحديث"غريبوفي.النسخفيكذا2()

402



المجاعة،منبقولهالمعنىهذاعنفيُعبِّرخمسًا،عددهاكانماالرَّضاعةإنما

!يوِوّ.عليهكانالذيالبيانضدُّوهذا

الصَّغير=عنتطردُهكماالكبير،عنالجوعتَطْرُدالرَّضاعةإنَّ:وقولكم

،الجوععنهويطردالمرأةرضاعيُشبِعهقطُّلحيةٍذويُعهَدلافإنَّه،باطلكلام

،الجوععنهيطردفهواللَّبن،مقاميقوممالهليسفإنَّهالصَّغيربخلاف

يُرِدلمع!ي!أنَّههذايُوضِّحوالَّذيأصلًا.اللَّبنإلىمجاعةٍذاليسفالكبير

أبيتمفإنالصِّغر)1(،أنَّهشكَّولاوزمنَها،مظنَّتهاأرادوإنَّما،المجاعةحقيقة

إذاإلاالكبيررضاعيُحرِّملاأنلزِمكمحقيقتها،أرادوأنَّه،الظَّاهريَّةإلا

شيئًا.يُؤثِّرلمشبعانوهوارتضعفلو،جائعوهوارتضع

فرضي،المنيعوالحِمىالعظيمةوالحرمةالمصونالسِّترحديثوأمَّا

فسائر،المَحْرميَّةيثبتالرَّضاعهذاأنَّرأتوإنفإنَّها،المؤمنينأمِّعناللّّه

المصونالسِّترهذادخوليَرَينولا،ذلكفييخالفنها)2(!النَّبيِّأزواح

مأجورالحزبينوأحد،اجتهادٍمسألةفهي،الرَّضاعةبهذهالرَّفيعوالحمى

حكمأصابمنبالأجرينوأسعدهما،أجرينمأجوروالاَخرواحدًا،أجرًا

الرَّضاعةبهذهالمصونللسِّترالمُدخِلمنفكلٌّ،الواقعةهذهفيورسولهاللّه

وتنفيذِرسولةوطاعةاللّهمرضاةفيمجتهدٌبالأجر،فائزالدُّخولمنوالمانعِ

بالحكمةعليهماالدّهأثنىاللَّذينالكريمينبالنَّبيَّينأسوةٌولهما،حكمه

أحدَهما.الحكومةبفهموخَصَّ،والحكم

)1(ز:"الصغير".

)2(ص،د،ز،ح:"يخالفها".

502



فصل

منالحديثانقطاعيلزمفلا،باردٌفتعسُّفسلمةأملحديثردُّكموأمَّا

جدًّاالصغيريَعقلفقدصغيرةً،سلمةأملقيتالمنذربنتفاطمةأنَّأجل

)1(،سنينسبعابنوهوالمَجَّةَالرَّبيعبنمحمودعَقلَوقدويحفظها،أشياء

منه.أصغر!!يعقل

سنةً،عشرةإحدىبنتَسلمةأموفاةوقتَكانتفاطمةإنَّ:قلتموقد

حدِّفيهيفمن،للزَّوحفيهيصلح)2(فانه،للمرأةسيَّمالاجيِّد،سنٌّوهذا

هذا؟بهتتحدَّثُ)3(ماتدريولا،تسمعماتَعقِللاإنَها:يقالكيفالزَّواج

لجدَّتهامصادقةًكانتسلمةأمأنَّمعالسُّنن،بهتُرَدُّلاالذيالباطلهو

معأسماءجدَّتهاحجرفيهذهفاطمةفنشأت،واحدةًدارهماوكانتأسماء،

سنة:وقيلوخمسين،سبعٍسنةعائشةوماتت،سلمةوأمعائشةأبيهاخالة

ثلاثٍسنةفماتتأسماءجدَّتهاوأمَّامنها.فاطمةسماعيمكنوقد،ثمانٍ

سماعهاكثرفلذلك،سنةًوعشرينخمسٍبنتذاكإذوفاطمة،وسبعين

منها.

عبيد:أبوفقإلسواء)4(،روتهالذيالحديثبمثلسلمةأمأفتتوقد

حاطب،بنالرحمنعبدبنيحمىعن،عروةبنهشامعن،معاويةأبوثنا

علئ64()صتقدموقد،"سنينخمسابن"وأنا:بلفظ)77(البخاريأخرجه(1)

السن.ذِكردون)33(مسلمعندوهو،الصواب

فإنها".":المطبوعوفي.النسخفيكذا2()

"تحدّث".ز:د،ص،)3(

النسخ.خلاف"أسماء":المطبوعفي(4)
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قبلالثَّديفيكانما:فقالتالرَّضاع؟منيُحرِّمماسئلتأنَّها،سلمةأمعن

بموجبه.وأفتتْ،الحديثفروت(.1)الفطام

سفيانحديثمنالدَّارقطنيُّ)2(رواهكماالخطَّاب،بنعمربهوأفتى

رضاعلا:يقولعمرسمعت:قال)3(عباسابنعن،دينارٍبناللّّهعبدعن

الصِّغر.فيالحولينفيإلا

كانأنَّةعمر:ابنعن،نافععن)4(:مالكفقالاللّّه،عبدابنهبهوأفتى

.لكبيرٍرضاعةَلاالصِّغر،فيأرضعلمنإلارضاعةَلا:يقول

)1(

)2(

)3(

)4(

بنحمادمعاويةأباوتابعإسناد.بدون358(/1)("الحديث"غريبفيعبيدأبوذكره

عروةبنهشامعنطريقهمن(01/18)""المحلىفيحزمابنأخرجهكما،سلمة

،سليمانبنعبدةوخالفهما،بواسطةسلمةأمعنيرويالرحمنعبدبنويحى.به

بنيحىعنعروةبنهشامعنعبدةطريقمن()91733شيبةأبيابنأخرجهفقد

ولهجده،منيسمعلمويحعى،سلمةأمسألأنهجدهعنحاطببنالرحمنعبد

طريقمن(6291،)1887"مسنده"فيراهويهبنإسحاقأخرجها،أخرىطريق

وتقدممرفوعًا،رويوقدموقوفًا،سلمةأمعنالمنذربنتفاطمةعنوهيب

.(004)3للدارقطني"العلل":وينظر،أصحوالوقف،تخريجة

462(.)7/"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومن3(،80)5/

أيضًاالبيهقيورواه.عمر"ابن"عن:التخريجمصادرفيوالذي.النسخجميعفيكذا

البيهقي:قال.عمر"سمعت"فيهوليسومرفوعًا،موقوفاعباسابنعنالإسنادبهذا

الصحيح.هوالموقوف

"الأم"فيوالشافعي(،0913)5الرزاقعبدطريقهومن()1767"الموطأ"في

الرزاقعبدوأخرجه.(164)7/"الكبرىالسنن"فيالبيهقيطريقهومن81()6/

به.عمرابنعننافععنطرقمن(1734)5شيبةأبيوابن(40913،60913)
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سفيانعن،الرحمنعبدثنا(:عبيد)1أبوفقال،عبَّاسٍابنبهوأفتى

بعدرضاعَلا:قال،عبَّاسٍابنعن،عكرمةعنالاخول،عاصمٍعن،الثَّوريِّ

.فطامٍ

ابنفأفتى،موسىوأبومسعودٍبناللّهعبدالمسألةهذهفيوتناظر

الدَّارقطنيئُ)2(فذكر،موسىأبوإليهفرجعالصِّغر،فيإلايُحرِّملابأنَّهمسعودٍ

!وّاللّهرسولقالوقدوكذا،بكذاتفتيأنت:موسىلأبيقالمسعودٍابنأنَّ

"؟اللَّحموأنبتَالعظمشدَّماإلارضاعَلا"

ثنا،وكيعٌثنا)4(،الأنباريسليمانبنمحمدثناداود)3(:أبوروىوقد

:قالمسعودٍابنعن،أبيةعن،الهلاليموسىأبيعن،المغيرةبنسليمان

وأنشز)5(اللَّحمأنبتَماإلاالرَّضاعمنيُحرِّملا)ا:!ي!اللّّهرسولقال

".العظم

اخرجهوقد،صحيحإسنادوهذاعبيد،أبيكتبمنالمطبوعفيعليهأقفلم(1)

.عباسابنعناَخرطريقمن(0913)2الرزاقعبد

وفي(،046)7/"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقةومن3(.50)5/""السننفي)2(

بها،يتقوَّىأخرىطرقوله،حفظةقبلمنفيهمتكلموهو،الرفاعيهشامأبوإسناده

وأخرجة81(،)6/""الأمفيالشافعيطريقهومن(،)1777مالكاخرجهفقد

(173)80شيبةأبيوابن281(،/1)منصوربنوسعيد(،)59138الرزاقعبد

أبي"صحيحفيالألبانيالشيخصححهوقدمسعود،ابنعنطرقمنكلهممختصرًا

2(.99)6/داود"

.(951)صتخريجهوتقدم2(.060)برقم)3(

خطأ.،("لأنصاريا":د(4)

خطأ.نشر("،"أو:مفي)5(
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بنبكرأبوثناالثَّوريِّ،عن1()الرزاقعبدذكرهكما،بذلكأفتىثمَّ

إلىرجلٌجاء:قال،الوادعيعطيةأبيعن،حُصَينأبيعن،عيَّاثرٍ

سبقنىِ،شيءٌحلقيفدخل،فمَصَصْتُهثديُهاوَرِمَامرأنيإنَّ:فقال،موسىأبي

؟غيريأحدًاسألتَ:فقال،مسعودٍبناللّّهعبدفأتى،موسىأبوعليهفشدَّد

فقالهذا؟أرضيع:فقال،موسىأبافأتىعليُّ،فشدَّد،موسىأبانعم:قال

.وفتواهروايتهفهذه.أظهركمبمِنالحبرُهذادامَماتسألونيلا:موسىأبو

جُويبر،عن،الثَّوريِّعن)2(الرزاقعبدفذكر،طالبٍأبيبنعليئُوأمَّا

.الفِصالبعدرضاعَلا:عليعنسَبْرة،بنالنزَّالعنالضحّاك،عن

أبيهعنالجعد،أبىِبنسالمعن،الكريمعبدروايةخلافوهذا

منه.أقوىالكريموعبد،بحديثهيُحتجُّلاجُويبرولكنعنه)3(.

ضر

ولا،مخصوصٍولا،بمنسوخٍليسسهلةحديثأنَّ:الثَّالثالمسلك

دخولهعنيستغنيلالمنللحاجةرخصةٌهووإنَّما،أحدٍكلِّحقِّفيعامٍّ

هذافمثل،حذيفةأبيامرأةمعسالمكحال،عنهاحتجاجهاويَشُقُّ،المرأةعلى

رضاعإلايُؤثِّرفلاعداهمَنوأمَّارضاعُه،أثَّر)4(للحاجةأرضعتهإذاالكبير

"السننفيالبيهقيطريقهومن3(،560/)الدارقطنيوأخرجة(.59138)برقم(1)

قريبًا.تخريجةوتقدم(،164)7/("الكبرى

.(881)صتخريجةتقدموقدوموقوفًا،مرفوعًاروي2()

.(1)99تقدموقد()13888برقمالرزاقعبدعندكذلكوهي)3(

.دمنساقطة"للحاجةلا...لمن")4(
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النَّإفيةوالأحاديث.امَحُهددَدصتيميَّةابنالإسلامشيخمسلكوهذاالصَّغير.

،الأحوالفيعامَّةأو،سهلةبحديثفتُقيَّد،مطلقةٌإمَّا(الكبر)1فيللرَّضاع

ودعوىالنَّسخمنأولىوهذاعمومهإ،منالحالُهذهفتُخصَّصُ)2(

منالاخاديثبجميعالعملإلىوأقرب،بعينهبشخصٍالتَّخصيص

التوفيق.وباللّه،لهتشهدُالشَّرعوقواعدُ،الجانبين

النسخ.خلاف"الكبير":المطبوعفي(1)

النسخ.منوالمثبت"."فتخصيص:المطبوعفي2()
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العِدَدفيبم!حكمهذو

وأجمعَه،وأوضحَهبيانٍأتمَّكتابهفيبيانَهسبحانهادلّهتولَّىقدالبابهذا

أنواعها:جملةوهيالعِدَد،منأنواعٍأربعةفذكرمعتدَّ!لى،عنهتَشِذُّلابحيث

زجعيَّةً،أوكانتبائنةًمطلقًاالحملبوضعالحاملعدَّة:الأوَّلالنَّوع

يَضَعنَأَنأَجَلُهُنَّلاخمَالِآ)ؤَاولَت:فقالعنها،متوفًّىأو،الحياةفيمفارقةً

:جهاتٍثلاثمنعمولمفيهوهذا(.4:]الطلاق!حَمَطَهُنَّ

جميعهنَّ.يتناولفإنَّه،الأحمالأولاتوهو،عنهالمُخبَرعموم:أحدها

إلىالجمعاسموإضافةإليهنَّ،أضافهفإنَّه(،1)الأجلعموم:الثَّاني

غيرهأجللبعضهنَّكانفلوأجلهنَّ،جميعَالحملوضْعفجعل،يَعُمُّالمعرفة

أجلهنَّ.جميعَيكنلم

الخبروأمَّا،فظاهرٌالمبتدأأمَّا)2(،معرفتينوالخبرالمبتدأأنَّ:الثَّالث

أجلُهنَّ:أي،مضافٍمصدرٍويلتأففي-!يَضَعنَحَمطَهُنَّ)أَن:قولهوهو-

فيالثَّانيحصْرَذلكاقتضىمعرفتينكاناإذاوالخبروالمبتدأحملِهنَّ،وضْعُ

"!صط

!هوالحَمِيدُلغَنِىُّهُوَآوَأللَّهُاللّهِإِلَىأشوُألمحقَرَآآلنَّاسُيآئهُّامي:كقوله،لأوَّلا

.،51:]فاطر

وضْعُعدَّتُهاعنهاالمتوفَّىالحاملأنَّعلىالصِّحابةجمهوراحتجَّوبهذا

لسُبَيعةَ!يوّالنَّبيُّبهأفتىكم!المغتَسَل،علىوالزَّوجُوضعتْهولوحملها،

تحريف.،"صللأا":د،ص(1)

.والنونبالياءالنسخفيكذا)2(
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له.مطابقًااللّهكتابمنمشتقًّامنهوالفتوىالحكمهذاوكانالأسلميَّة)1(،

تعالى:قالكما،قروءٍثلاثةوهي،تحيضالَّتيالمطلَّقةعدَّة:الثَّانيالنَّوع

.(822:لبقرةا]!هوحقُرُؤبِأَ!سِ!ثَثتَةَيَتربًّقننَ)وَا!طَلَّقَتُ

تَحِضْ،لمصغير!:نوعانوهيلها،حيضَلاالَّتيعدَّةالثَّالث:النَّوع

)وًاقكل:بقولهالنَّوعينعدَّةَسبحانهفبيَّن.الحيضمنيئستْقدوكبيرةٌ

قَرؤَالًّئئأَشهُرٍثَلَثَةُآرَلخؤفَعِدَّصُئَّإِنِفِّمماَي!تممِنألمَحِيضِمِنَيَبِتصنَ

كذلك.فعدَّتهنَّ:أي14،:]الطلاق!يَحِف!نَ

)وَالّذَينَ:بقوله-سبحانه-عدَّتهافبيَّنزوجُها،عنهاالمتوفَّى:الرَّابعالنَّوع

،،432:!رةا]!ووَ!شرآأَشهُرٍنفُمهِصهِنَّأَزبَعَةَبِأَأَزوَجًايَتهَتَلمحقهنَمنيوَفَيَرُونَيتُوَفَّؤنَ

الحامل؛فيهتدخلولا.والكبيرةَوالصَّغيرةَوغيرَها،بهاالمدخولَيتناولفهذا

فجعل،!يَضَغنَحَمطَهُنَّأَنأجًلُهُنَّآ،خمَالِ!ووَاولَتُ:بقولهخرجتنهالا

عنهنَّ:المتوفَّىفيقولهبخلاف،فيهوحَصَرَه،أجلهنَّجميعَحملهنَّوضْعَ

يَضَعنَأَن!وأَجَلُهُنَّ:قولهفإنَّوأيضًا.لهعمومَلامطلقفعلفانَّه!هو،)يَتهَتَلَّفمنَ

!ويَتهَتَ!قمنَ:قولهفإنَّوأيضًا!هو.يَتهَتَلَّقمنَ!الو:قولهعنالنُّزولفيمتأخِّرٌ!هوحَطَهُنَّ

حملُهاتَمادىلوفإنَّها،بالاتِّفاقالحاملغيرفي!هووَعَشرًاأَشهُرٍبِأَنسهِنَّأَزبَعَهً

يَضَغنَأَن!وأجًلُهُنَّ:وقولهاتِّفاقًا،مخصوص!فعمومها،تربَّصَتْهذلكفوق

بذلك،الصَّحيحةالسُّنَّةتأتِلملوهذا.بالاتِّفاقمخصوصٍغير!وحَطَهُنَّ

.(12)صهتخريجهسيأتي(1)
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له.مُقرِّرةٌلذلكا1مُوافِقه!الصَّحيحةوالسُّنَّةفكيف،القرآنعلىالحوالةُووقعت

فهمفياختُلِفولكن،مبيَّنةًمفصَّلةًادلّّهكتابفيالعِدَدأصولفهذه

علىالدّهبحمدالسُّنَّةدلَّتوقد،ذلكمنمواضعفيودلالتهالقرآنمنالمراد

السُّنَّةودلالةَبها،وأشْبَهَهاالمعانيأولىونذكرنذكرهاونحنمنها،ادلّّهمراد

عليها.

فقالحاملًا،كانتإذاعنهاالمتوفَّىفيالسَّلفاختلافذلكفمن

وضعمنالأجلينأبعدُ:الصِّحابةمنوجماعة)3(عبَّإسٍوابنعلي)2(

اختارهمالكمذهبفيالقولينأحدوهذاوعشرًا،أشهرٍأربعةالحمل!أو

.سحنون

أبيبنوعليُّعبَّاسٍابن:عنهطالبأبيروايةفيأحمدالإمامقال

من:يقولمسعودٍابنوكان.الأجلينأبعد:الحاملالمعتدَّةفييقولانطإلبٍ

يقضيسُبَيعةوحديثبعدُ)4(.نزلتْالقُصرىالنِّساءسورةأنَّباهلتُهشاء

أَن)أَجَلُهُنَّ:القرآنيتأوَّلمسعودٍوابن(.)ْ"حلَّتْفقدوضعتْ"إذا:بينهم

فقدوضعتْإذامثلهاوالمطلَّقةعنها،المتوفَّىفيهي!يَضَمنَحَمإهُنَّ

يتبيَّنحتَّىأسقطتإذاالحاملعدَّةتنقضيولاعدَّتها،وانقضتحلَّتْ

.د،ممنساقطة"موافقة...بذلك"(1)

33(.0/2)التمهيد""وانظر:(.17381)شيبةأبيابنأخرجه2()

.(41)85ومسلم(،094)البخاريأخرجه)3(

ومسلم53()18البخاريعندوهو35(.22)والنسائي23(،0)7داودأبيلفظهذا(4)

2(.1)صهلفظهماوسيأني،بنحوه(4841)

.(12)صهبحجهسيأتي(5)
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ولدتوإذا،العدَّةبهوتنقضي،الأمةبهعتقترِجلٌأويالهبانفاذا،خلقه

منزلهاعن)1(تبيتولاالآخر،تلدحتَّىالعدَّةتنقضلمآخربطنهاوفيولدًا

يومِمنوالعدَّةحاملًا،تكنلمإذاوعشرًاأشهرٍأربعةَزوجهافيهأصيبالذي

أحمد.كلامهذا.يُطلِّقأويموت

عدَّتها:هريرةأبوفقال،هريرةوأبوعبَّإسٍابنالمسألةهذهفيتناظروقد

سلمة،أمفحكَّما،الأجلين)2(أقصىتعتدُّ:عبَّاسٍابنوقال،الحملوضع

سُبَيعة)3(.بجتواحتجَّت،هريرةلأبيخت

رجع)4(.عبَّاسٍابنإنَّ:قيلوقد

عدَّتهاإنَّ:الأربعةوالأئمَّةبعدهمومنوالتابعينالصَّحابةجمهوروقال

حلَّتْ.فوضعتْمُغتَسَلهعلىالزَّوجكانولو،الحملوضع

فيدخولهاأمكنوقد،عمومانتناولهاقدهذه:الأجلينأصحابقال

".تغيب"ولا:المطبوعوفيمنزلها.خارجَتبيتلا:أي.النسخفيكذا(1)

خطأ."أقصر"،:صد،م،)2(

.(41)85ومسلم(،094)9البخاريأخرجه)3(

،(2524/)"تفسيره"فيحاتمأبيوابن(،4/104)""تفسيرهفيجريرابنأخرج(4)

"الكبرى"السننفيوالبيهقي2(،04)ص"والمنسوخ"الناسخفيوالنحاس

عنصالحبنمعاويةعنالليثكاتبصالحبناددّهعبدعنطرقمن427()7/

تضعأنحاملوهيعنهاالمتوفىعدةأنفيأثرًاعباسابنعنطلحةأبيبنعلي

التفسيرفيعباسابنعنوصحيفته،عباسابنمنيسمعلمطلحةأبيوابنحملها.

ثقاتعنهرواهماخالفتوهنا،تخالفلمماقبولهاوحاصلهكثير،كلامفيها

تخريجه.تقدمكما""الصحيحينفيالرحمنعبدبنسلمةكأبيأصحابه
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الأجلين.بأقصىتأنيحتَّىبيقينٍعدَّتهامنتخرحفلاكليهما،

كلَّلأنَّ،الأخرىبخصوصإحداهماعمومتخصيصيمكنولا:قالوا

:وجهٍمنخاصَّةٌوجهٍمنعامَّةٌمنهماآيةٍ

إعمالًايعني،الاَيتينعمومفيالصُّوربعضدخولأمكنفإذا:قالوا

أقصاهما.فيأدناهمادخلالأجلينأقصىاعتدَّل!فإذا،مقتضاهفيللعموم

:أجوبةٍ(1)بثلاثةهذاعنأجابواوالجمهور

فيكما،فقطالحملاعتبارعلىيدلُّالسُّنَّةصريحأنَّأحدها:

حبلى،وهيزوجهاعنهاتوفَيالأسلميةسُبَيعةأنَّ)2(:""الصَّحيحين

حتَّىبنإكحةٍأنتِما:السنابلأبولهافقال،تنكحأنفأرادت،فوضعت

حَلَلْتِقد،السنابلابو"كذب:فقال!يوّ،النَّبيُّفسألتالأجلمِن،اَخرَتعتدِّي

".شئتِمَنفانكحي

الطلادتى:أ!يَضحَعنَحَمطَهُنَّأَنأَجَلُهُنَّلاخمَالِآ!وؤَاولَتُ:قولهأنَّ:الثَّاني

بِأَنفُسِهِنَّأَزبَعَةَأَزوَجَمَايَاتَتَلَّقهنَمِ!كؤُوَيَذَرُونَشوَفَّؤنَوَالَّذِينَ):قولةبعدنزلت،4

فيكما،مسعودٍبناللّّهعبدجوابوهذا234(،:]البقرة!وَ!ثمرًاأَشهُرٍ

لهاتجعلونولاالتَّغليظ،عليهاأتجعلون:عنه(")3(البخاريِّ"صحيح

!ووُاوْلَتُ:الطُّولىبعدالقُصرىالنِّساءسورةلَنزلتْأَشهدُ؟الرُّخصة

)1(د:"بثلاث".

.(4841)ومسلم،(8135)ريلبخاا(2)

.(2354)برقم3()
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ههو.يَضَغنَحَم!لَهُنَّأَنأجًلهنَّآلأخمَالِ

علىمقدَّمةٌالطَّلاقآيةأنَّظاهرهفإنَّ،تقريرٍإلىيحتاجالجوابوهذا

الصِّحابةعندالنَّسخولكنَّلها،ناسخةًفكانتعنها،لتأخُّرِهاالبقرةآية

:معانٍ(1)ثلاثبهيريدونفإنَّهم،المتأخِّرينعندمنهأعمُّوالسَّلف

.بخطابٍالثَّابتالحكمرفعأحدها:

قبله.ممَّاأعمُّوهو،بتقييدٍوإمَّابتخصيصإمَّاالظَّاهر،دلالةرقع:الثَّاني

المعنيينمنأعمُّوهذا،خارجمنبيانهالذبدباللَّفظالمرادبيان:الثَّالث

05لأوَّلينا

اَيةأنَّإلىالطَّلاقسورةنزولبتأخُّرأشاركأإددَّهُعَتهُمسعودٍفابن

مخصِّصةأومرادًا،عمومهاكانإنالبقرةلاَيةناسخةالحملبوضعالاعتداد

وعلىلإطلاقها،ومقيِّدةٌمنهاللمرادمبيِّنةأومرادًا،عمومهايكنلمإن

منوهذاوإطلاقها)2(.تلكعمومعلىتقديمُهافيتعيَّنالثلاثالتقديرات

التيالفقهأصولأنَّيبيِّن)3(وممَّا،العلمفيورسوخهادلَّهُيهكَتهُرَفقههكمال

العربيَّةأنَّكم!يتكلَّفونها،لاوطبيعةٌ،للقومسجيَّة)4(الفقهأصولهي

ليتعلَّقنفسهيُجهِدإنمابعدهمفمن،كذلكلهموتوابعهاوالبيإنوالمعاني

؟!لهوأنَّىبغبارهم

النسخ.فيكذا(1)

.المطبوعمنساقطةوإطلاقها"...التقديرات"وعلى2()

"."بيَّن:م)3(

.،حممن"الفقةأصولهي"التي)4(
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آيةتكنولم،الحملباعتبارالصَّريحةالسُّنَّةتأتِلملوأنَّه:الثَّالث

جهاتمنأوَّلًاقرَّرناهلِما،الواجبهوتقديمهالكان،متأخِّرةًالطَّلاق

هذاعلىالحوالةكانتوقد!هو،!ويَتهَتَ!ق!نَ:قولهوإطلاقفيها،الثَّلاثةالعموم

ذلكفيأحيلالنَّاس،منكثيرٍعلىودقَّتهلغموضهولكنممكنةً،الفهم

التَّوفيق.وبادلّّه،السُّنَّةبيانعلىالحكم

قضل

كانتإذاأنَّه!على!يَضَعنَحَطَهُنَّأَن)أَجَلُهُنَّ:سبحانهقولهودلَّ

منأنَّعلىودلَّتجميعًا،تضعهماحتَّىالعدَّةتنقضِلمبتَوْأمينِحاملًا

تنقضيالعدَّةأنَّعلىودلَّتأيضًا،الحملوضعفعدَّتهاالاستبراء،عليها

الرُّوحفيهنُفِخناقصَهإ،أوالخِلقةتامَّمئئا،أوحيًّاكانصفةٍأيِّعلىبوضعه

يُنفَخ.لمأو

بذلكالاكتفاءعلى!وَعَثرًاأَشهُرٍبِأَنفُسِهِنَّاَزبَحَةَ)يَتهَتَ!قمنَ:قولهودلَّ

تحيضأنعإدتهاكانإذا:مالكوقالالجمهور.قولوهذاتحضر،لموإن

حيضتَها،تحيضحتَّىتنقفعدَّخهالمزوجها،عنهافتوفِّيمرَّةً،سنةٍكلِّفي

زوجها.وفاةيوممنأشهرٍتسعةتمامَانتظرتْتحضلمفإنعدَّتها.منفتبرأ

تنتظرولاوعشرًا،أشهرٍأربعةتعتدُّأنَّهالجمهور،كقولثانيةٌروايةٌوعنه

حيضها.

ضر

أكابرفقالالأطهار؟أوالحيضهيهلالأقراء،فياختلافهمذلكومن
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)3(،وعثمانوعمر)2(،(،1بكر)أبيقولهذا.الحيضإنَّها:الصَّحابة

)4(
وأبيالصَّامت)7(،بنوعبادة)6(،موسىوأبي)5(،مسعودٍوابن،وعلي

أصحابقولوهو(.01)جبلٍبنومعاذ)9(،عبَّاسٍوابنالدَّرداء)8(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

عددًاوذكر،مكحولعنالكلاعيادلّهعبدطريقمن(02391)شيبةأبيابناخرجه

لمعمنكثيرًاويرسلبكر،أبيمنيسمعلمومكحولبكر،ابومنهمالصحابةمن

الصحابة.منيلقه

،(09901-01،86901،88901)859عمرعنطرقمنالرزاقعبدأخرجه

.(514)7/للبيهقي"الكبرىالسنن":وينظر(،28291-1)2269شيبةأبيوابن

323(.)9/"الكبير"فيالطبرافبطريقهومن(،01)879الرزاقعبداخرجه

"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومن(554)6/""الامفيالشافعياخرجه

.(07091،23291)شيبةابيوابن(،174)7/

وروي323(،)9/"الكبير"فيالطبرانيطريقهومن(،01)879الرزاقعبدأخرجه

-1)2269شيبةابيوابن(،09901-01)889الرزاقعبدعندكماأيضًاعمرعن

22891).

مختصرًا.اَخرطريقمن(2291)9شيبةأبيابنوأخرجه(،01)879الرزاقعبدأخرجه

واخرجه.ضعيفوهوراشد،بنعمرإسنادهوفي(،00011)الرزاقعبداخرجه

وتقدم،عبادةمنيسمعلمومكحول،عبادةعنمكحولعن(02391)شيبةابيابن

الصحابة.منيلقهلمعمنالإرسالكثيرانه

راشدبنوعمر،مكحولعنراشدبنعمرعن(0011)2الرزاقعبدأخرجه

عنمكحولعناَخرطريقمن(02391)شيبةأبيابنوأخرجه،تقدمكماضعيف

.مكحولإرسالفيالكلاموتقدم.الدرداءأبي

"الكبرى"السننفيوالبيهقي88(،/4)"تفسيره"فيالطبريجريرابناخرجه

يلقلموعطاء،عباسابنعنالخرسانيعطاءعنجريجابنطريقمن4(51)7/

عطاء.منالتفسيريسمعلمجريجوابن،عباسابن

19(.)15/"التمهيد"فيكما
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)3(،وإبراهيموالأسود)2(،1(،كعلقمة):كلِّهممسعودٍبناللّهعبد

)4( ابنأصحابوقولوقتادة)7(،)6(،والحسنالشعبيِّ)5(،وقول،وسريح

1(،المسيِّب)0بنسعيدقولوهو)9(،وطاوسٍ)8(،جبيرٍبنسعيد:عبَّاسٍ

القاسم،عبيدوأبي(،11)راهويهبنكإسحاق:الحديثأئمَّةقولوهو

مذهِبٌلهفليس،عليهمذهبهواستقرَّ،بهالقولإلىرجعفإنَّهأحمد،والإمام

الأحاديثرأيت(:)12الأثرمروايةفيفقالالأطهار،إنَّها:يقولوكان،سواه

حتَّىبهاأحقّإنَّه:قالعمَّنوالأحاديث،تختلفالحيضالقروء:قالعمَّن

قويَّة.صحاحأحاديثالثَّالثةالحيضةفيتدخل

.(514)2/"تفسيره"فيحاتمأبيابنمعلقًاعنهذكره(1)

9(.41/)"تفسيره"فيجريرابنأخرجه)2(

.(091)68شيبةأبيوابن39(/4)""تفسيرهفيجريرابنأخرجه)3(

عليه.أقفلم(4)

.(514)2/تفسيره""فيحاتمأبيابنمعلقًاعنهذكره)5(

الرزاقوعبد-،658(/1)المنثور""الدرفي-كما""مصنفهفيوكيعأخرجه)6(

899(01).

وإبراهيم،المثنىبنإبراهيمشيخهطريقمن88(4/)تفسيره""فيجريرابنأخرجه)7(

صحيح.لإسناد(4/171)أيضًاقتادةعنوأخرجه،يُوثقلم

333(./1)منصوربنسعيدأخرجة)8(

النقادبعضفيهوتكلم،مسلمبنعمروإسنادهوفي(،10011)الرزاقعبدأخرجه)9(

جيد.وإسناده،حفظهقبلمن

.(1)2339شيبةأبيابنأخرجه(01)

".راهويهبنإبراهيمبن"كإسحاقد:ز،(11)

2(.11/00)("و"المغني49(39،/1)5"التمهيد"فيكما()12
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رجع)1(:فقالالبرِّ،عبدبنعمرأبوبهظَفِرَالذيهووحدهالنَّصُّوهذا

ثمَّأوَّلًا،هذايقولكانبل،قالكماوليسالأطهار.الأقراءأنَّإلىأحمد

وقفتُثمَّالاطهار،أقولكنتقدأيضًا:الاثرم)2(روايةفيفقال،فيهتوقَّف

فقالالأطهار،عنبالرُّجوعوصرَّح،الحيضأنَّهاجزمثمَّ.الأكابر)3(لقول

أنَّإلىأذهباليوموأناالأطهار،إنه:أقولكنت(:)4هانئابنروايةفي

أحمد،عنالصَّحيحهووهذا(:)هيعلىأبوالقاضيقال.الحيضلالأقراء

منرجوعهنصَّذكرثمَّبالأطهار.قولهعنورجعأصحابنا،ذهبوإليه

تقدَّم.كماهانئابنرواية

وأصحابه.حنيفةكأبيالرَّأيأهلأئمَّةقولوهو

)6(،المؤمنينأمِّعائشةقولوهذاالأطهار،الأقراء::طائفةٌوقالت

الفقهاءعنويُروىعمر)8(.بناللّّهوعبد)7(،ثابتٍبنوزيد

)15/39(."التمهيد"في)1(

33(./)18الاستذكار""فيالبرعبدابنوذكرها2(.11/00)"المغني"فيكما2()

النسخ.خلافكقول"":المطبوعفي)3(

2(.100/)1"المغني("فيكما)4(

2(.100/)1"المغني"فيكما)5(

البيهقيطريقةومن53(0)آ/(""الأمفيالشافعيطريقهومن-(6841)مالكأخرجه)6(

-(40011)الرزاقوعبد334(،/1)منصوربنوسعيد681(-)7/"الكبرى"في

.-69()4/"تفسيره"فيجريرابنطريقهومن

ومن-(011)30الرزاقوعبد53(،1)آ/"الأم"فيوالشافعي(،1)686مالكأخرجة)7(

6(.1)3/الاثار"معانيشرح"فيوالطحاوي-(69)4/"تفسيره"فيجريرابنطريقه

-الرزاقوعبد-،(531)6/"الأم"فيالشافعيطريقهومن-(0661)مالكاخرجه)8(
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قالوبه،المدينةفقهاءوعامَّةوالزُّهريِّ)3(،)2(،عثمانبنوأبان1(،السَّبعة)

عنه.الرِّوايتينإحدىفيوأحمدوالشَّافعيُّ،،مالك

قرءًا؟ببقيَّته)4(يُحتَسبفهلطهرٍأثناءفيطلَّقهافمتى،القولهذاوعلى

:أقوالٍثلاثةعلى

المشهور.وهو،بهيُحتَسب:أحدها

ببقيَّةيُحتسبلاكما(.الزُّهريِّ)ْقولوهوبه،يُحتسبلا:والثَّاني

اتِّفاقًا.،الحيضالقرء:يقولمنعندالحيضة

وإلَّاببقيَّته)6(،يُحتسبلمالطُّهر،ذلكفيجامعهاقدكانإن:والثَّالث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"شرجفيوالطحاوي-،(469/)""تفسيرهفيجريرابنطريقهومن-(40011)

6(.1)3/الآثار"معاني

الحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبيعنوأخرجه،المسيبابنعنتخريجهتقدم

والقاسم.وسالميسارابنسليمانعنبلاغًا(1)687وذكره(،1)685مالأ

عنعروةورواهموصولاً،اللّهعبدبنسالمعن(42291)شيبةأبيابنوأخرجه

،(2414/)""تفسيرهفيحاتمأبيابنإليهوعزاه(،6841)"الموطأ"فيكماعائشة

زيد.بنخارجةعنعليهأقفولم

99(.4/)""تفسيرهفيجريروابن(،42291)شيبةأبيابنأخرجه

""تفسيرهفيجريرابنطريقهومن-(011)30الرزاقوعبد(،1)687مالكأخرجه

(4/69)-.

تحريف."،"بنفسه:صد،،م

.(15175)شيبةأبيوابن(،01)689الرزاقعبدأخرجة

"."بنفسه:صد،،،جم

221



الرَّابعةأوالثَّالثةالحيضةفيطعنتفاذاعبيد.أبيقولوهذااحتُسِب)1(،

حتَّىالعدَّةتنقضيلاالأوَّلقولوعلىعدَّتها،انقضتالزُّهريِّقولعلى

الثَّالثة.الحيضةتنقضي

:أقوالٍثلاثةعلىمنها؟اغتسالهاعلىانقضاؤها)2(يقفوهل

الصَّحابة،أكابرعنالمشهورهووهذا،تغتسلحتَّىتنقضيلاأحدها:

له:يقولون)6(مسعودٍوابن)5(وعليعمر)4(أحمد)3(:الإمامقال

انتهى..الثَّالثةالحيضةمنتغتسلأنقبلرَجْعُها)7(

موسى،وأبي،عفَّانبنوعثمان،الصِّدِّيقبكرٍأبيعنذلكوروي

(01)"وكيعٍ"مصنَّففيكما)9(،جبلٍبنومعاذالدَّرداء،وأبيوعُبادة)8(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

"."احتسبت:المطبوعفي

النسخ.خلافعدتها""انقضاء:المطبوعفي

2(.11/40)"المغنيو"2(،270/)"والوجهين"الروايتينفيكما

.(2291)9شيبةابيوابن334(،332،/1)منصوربنسعيدأخرجه

أبيوابن332(،/1)منصوربنوسعيد(،01،84901)839الرزاقعبدأخرجه

.(1)2329شيبة

.()92291شيبةأبيوابن334(،332،/1)منصوربنسعيدأخرجه

."رجعتها(":المطبوعوفي."رفعها":النسخفي

".الصامت"بند:فيزاد

2(.18)صعنهمالآثارتخريجتقدم

من925(/01)""المحلىفيحزموابن(434)6/""الكاملفيعديابنأخرجه

-6(0)9الموطأ""فيالحسنبنمحمدوأخرجه.بهالحناطعيسيعنوكيعطريق
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النَّبيِّ!أصحابمنعشرثلاثةعنالشَّعبيِّ،عنالخيَّاط)1(،عيسىعن

تغتسللممابهاأحقُّأنَّه:عبَّاسٍوابنوعمر،بكر،أبو:منهمفالخيرِّ،الخيْرِّ

الثَّالثة.الحيضةمن

بنمعاذعن،مكحولعن،راشدٍبنمحمَّدعنأيضًا(")2("مصنَّفهوفي

مثله.الدَّرداءوأبيجبلٍ

أبيعنرُفَيع،بنزيدعنمعمر،عن)3(:"الرزاقعبد"مصنَّفوفي

ذلك،فيكعببنأبيِّإلىعثمانأرسل:قال،مسعودٍبناللّّهعبدبنعبيدة

وتحلُّالثَّالثًة،حيضتهامنتغتسلحتَّىبهاأحقُّأنَّهأرى:كعبٍأبيُّبنفقال

بذلك.أخذإلاعثمانأعلَمُفما:قالالصَّلاة،لها

أنَّ،كثيرٍأبيبنيحيىعنراشد،بنعمرعنأيضًا:)4(""مصنَّفهوفي

لهاوتحلُّ،الثَّالثةالحيضةمنتغتسلحتَّىتَبِينُلا:قالالصامتبنعبادة

الصَّلاة.

بكر.أبايدركلموالشعبي،الحديثمتروكوالحناط،بهالحناطعيسىطريقمن

.(431)6/عديلابن""الكاملفيكماالمدينيابنُالحديثَوضعف

"التقريب"فيكماالتلآثةالصنائععالجقدوكان،والخبَّاطالحنّاط:لهويقال(1)

.(572)3/"لإكمالاو"77(0)ص

إرسالعلىالكلاموتقدم2(،01/95)حزملابن""المحلىعنالمؤلفنقله2()

جبلبنومعاذالدرادءأبيأثرتخريجوتقدم،الصحابةمنيسمعهلمعمنمكحول

ا!للَّةُعَت!.رَ

.وتقدم(.01)879برقم)3(

.(00011)برقم(4)
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وسفيإنالمسيِّببنسعيدقولوهوالصَّحابة،منعشربضعةفهؤلاء

الغسلفيفرَّطتْوإنالرَّجعةله:شريكقال.راهويهبنوإسحاقالثَّوريِّ

أحمد.الإمامعنالرِّواياتإحدىوهذا.سنةًعشرين

تقفولا،الثَّالثةالحيضةمنطهرهابمجرَّدتنقضيالعدةأنَّ:والثَّاني

قولهفيوالشَّافعيِّ،والأوزاعيِّ،جبيرٍبنسعيدقولوهذا.الغسلعلى

الإمامعنالرِّواياتإحدىوهو.الحيضالأقراء::يقولكانحيثالقديم

.(1)الخطابأبواختارهاأحمد

حتَّىرجعتهاولزوجها،الدَّمانقطاعبعدعدَّتهافيأنَّها:والئَّالث

الثَّوريِّ،قولوهذاوقتها.فيطهرتالَّتيالصَّلاةوقتعليها)2(يمضي

إذالكن،حنيفةأبيقولوهو.عنهبكرأبوحكاهاأحمد،عنالثَّالثةوالرِّواية

بمجرَّدعنه)3(العدَّةانقضتلاكثرهانقطعوإن،الحيضلأقلِّالدَّمانقطع

انقطاعه.

موضعين:فياختلفواالأطهار،إنَها:قالمنوأمَّا

ذلك؟يشترطلاأو،قبلهبدمٍمسبوقًاالطُّهركونيُشترطهلأحدهما:

وأحمد:الشَّافعيِّمذهبفيوجهانوهمالهم،قولينعلى

قبلهكانلوكماقرءًا،فكان،حيضٌبعدهطهرلائهيُحتسب؛أحدهما:

502(.)11/"المغني"فيكما)1(

تحريف."يحصي"،د:ص،)2(

وهو2(،11/40)""المغنيفيوليست."عنها":المطبوعوفي.النسخفيكذا)3(

المؤلف.منهنقلالذيالمصدر
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.حيضٌ

تسمَّىلالأنَّهاالجديد؛فيالشَّافعيِّنصِّظاهروهو،يُحتسبلا:والثَّاني

الدَّم.رأتإذاإلاالأقراءذواتمن

لا]أوالثَّالثةالحيضةفيبالطَّعنالعدَّةتنقضيهل:الئَّانيالموضع

وهماأحمد،لأصحابوجهينعلى؟وليلةًيومًاتحيضحتَّى(1ا)تنقضي

)2(،للعادةحاضتإن:ثالثٌوجهٌولأصحابهللشَّافعيِّ،منصوصانقولان

عادخهاكانتبأن-العادةلغيرحاضتوإن.الحيضةفيبالطَّعنالعدَّةانقضت

يومعليهايمضيحتَّىتنقضِلم-أوَّلهفيفرأتهالشَّهر،عاشرفيالدَّمترى

وجهين،علىالعدَّة؟منمحسوبًاالدَّمهذايكونهلاختلفوا:ثمَّ.وليلة

وقته.فيرجعتهافيفائدتهماتظهر

الأقراء.فيالنَّاسمذاهبتقريرفهذا

:وجوهٌعليةالدَّليل:الحيضآَنهانصَّ!)3(منقال

نأإمَّا،282:]البقرة!هوقُرُؤءبِأَنفُسِصثَلنةَقًيَبَّق!نَ):لىتعاقولهأنَّ:احدها

محالٌوالثَّالث.مجموعهماأو،فقطالحيضأو،فقطالأطهاربهيراد

حملهتعيَّنوإذا.معنييهعلىالمشتركاللَّفظيحملمنعندحتَّىإجماعًا،

الأطهازكانتلوأنَّهاأحدها:،لوجوهٍبهأولىفالحيضأحدهماعلى

المعنى.يستقيموبها،المطبوعفيوهي.النسخفيليست"تنقضيلا"أو(1)

."العادة"د:،م2()

."نظر"د:."نصر":ص)3(
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،مجازٌهذاعلئالثَّلاثةوإطلاقالثَّالث،منولحظةٌقَرْآنِيكفيهابهافالمعتدَّة

.المخصوصالعددفيالثَّلائةَلنصبِه)1(

.قرك!كاملٌعندنافيهالمطلَّقالطُّهربعض:قلتمفإن

:أوجهٍثلاثةمنجوابه:قيل

بعضأنَّعلىالامَّةتُجمِعفلم،تقدَّمكمافيهمختلفٌهذاأنَّأحدها:

.دليلٍإلىتفتقرهذافدعوىقطُّ،قر!القرء

الأقراءكونإلزامُعليهاالآيةحملَأوجبمذهبيَّة،دعوىهذهأنَّ:الثَّاني

ولااللُّغة،عليهاوتُحملالقرآنبهايُفسَّرلاالمذهبيَّةوالدَّعاوىالأطهار،

اجتمعتولاكاملًا،قرءًاتُسمَّى)2(الطُّهرمناللَّحظةأنَّقطُّاللُّغةفييُعقل

الحمل،مجرَّدهووإنَّماإجماعًا،ولانقلًاتثبتلافدعواه.ذلكعلىالأمَّة

الوضعثبوتيفيدوإنَّماآخر،منوالوضع!ا)3(،]شيالحملأنَّويبَولا

عرفًا.أوشرعًاأولغةً

اسمًايكونكماالطُّهرلمجموعاسمًايكونأنإمَّاالقَرءأنَّ:الثَّالث

وألفظيًّااشتراكًاالأمرينبينمشتركًاأو)4(،لبعضهأو،الحيضةلمجموع

.الاولفتعيَّن،باطلةٌالثَّلاثةوالأقساممعنويًّا.اشتراكًا

النسخ.جميعخلاف""لنصية:المطبوعفي(1)

"تستمر".:،حم)2(

.المطبوعمنوالمثبتد.م،فيبياضهنا)3(

.دفيليست"لبعضة"أو)4(
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عدَّةالواحدالطُّهريكونأنيلزمفلأنَّهالطُّهر،لبعضوضعهبطلانأمَّا

مجازًا.فيهالقَرءلفظاستعمالويكون،أقراءٍ

وجهين:فمنالمعنويِّالاش!تراكبطلانوأمَّا

حقيقةً.أقراءٍعدَّةأنَّهالواحدالطُّهرعلىيصدقأنيلزمأنَّهأحدهما:

ووضعُقَرءًااتِّفاقًا،جزؤهيُسمَّىلا-الحيضوهو-نظيرهأنَّ:والثَّاني

به.خفاءلاوهذا،يختلفلالغةًلهماالقرء

وجزئهكلِّهبينمشتركًايكونأنالأقسامهذهمننختار:قيلفإن

البراءةتحصلوبه،أحفظفإنَّه،معنييهعلىالمشتركويُحمَللفظيًّا،اشتراكًا

.بيقينٍ

وجهين:منالجواب:قيل

تقدَّم.كمااشتراكهيصحُّلاأنَّهأحدهما:

علىأمَّا.معنييهمجموععلىحملُهيجُزْلماشتراكهصحَّلوأنَّه:الثَّاني

حملَهيُجوِّزمنوأمَّافظاهر.معنييه،علىالمشتركحملَيُجوِّزلامنقول

يدلَّلمفإذامعًا،إرادتهماعلىالدَّليلدلَّإذايُجوِّزونه(1فإنَّما)عليهما،

وحكى.إرادخهماأوأحدهماإرادةعلىالدَّليليقومحتَّىوَقفوهالدَّليل

القرائنعنتجرَّدإذاأنَّهبكر:أبىِوالقاضيالشَّافعيِّعنالمتأخِّرون)2(

بهأولىأحدهماليسإذ،أحوطلأنَّه؛العامِّكالاسممعنييهعلىحملُهوجب

)1(م،ح،ص،د،ز:"فانهما".

("المحيط"البحرفيالمسألةهذهفيوالقاضيالشافعيعنالنقلتحريرانظر)2(

/2(134).
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تأخيرويمتنع،ممكنٍغيروتعطيلُه،ثالثٍمعنًىإلىسبيلولاالاَخر،من

هوأحدهماأنَّيتبيَّنولم،العملوقتجاءفإذا.الحاجةوقتعنالبيان

فتعيَّن(،لثَبتتْ)1أُريدتْلوإذ،مرادةٍغيرالحقيقةأنَّعُلِم،بعينهالمقصود

بالحقيقةعليهماالحملإنَّ:يقولومن.المعنيينمجموعوهوالمجاز،

كليهما.أرادأنَّهعُلِمأحدهماالمرادأنَّيتبيَّنلملمَّا:يقول

والقاضيالشَّافعىِّعنالحكايةهذهوفيتيميَّة)2(:ابنالإسلامشيخقال

علىحملُهايجوزلاوأنَّه،العمومصيغفيالوقفأصلهفمنالقاضيأمَّانظر.

الألفاظفييجزمكيفالعمومألفاظفييقففمن،بدليلٍإلاالاستغراق

الاشتراكإحالةكتبهفيذكرهالذيوإنَّما؟دليلٍغيرمنبالاستغراقالمشتركة

الشَّافعيُّوأمَّا.المتواطئقبيلمنعندهفهوالاشتراكفيهيُدَّعىومارأسًا،

إذا:قولهمنهذااستُنبطوإنَّماهذا،مثليقولأنمنأجلُّالعلمفيفمنصبه

قالهيكونقدوهذا.أسفلومنفوقمنالمولىتناوللمواليهأوصى

المشتركالقدر(4)موضوعهوأنَّ،المتواطئةالأسماءمنالمولىأنَّ)3(لاعتباره

)5(،"مولاهفعليّمولاهكنتُ"من:كقوله،المتضايفةالأسماءمنفإنَّهبينهما،

النسخ.منوالمثبتلبيَّنت".":المطبوعفي(1)

المحيط""البحرفيالزركشيإليةأشاروقد.كتبهمنالمطبوعفيقولهأجدلم)2(

3(.70)3/"الكبرىالفقهيةالفتاوى"فيالهيتميحجروابن(134)2/

النسخ.خلاف"لاعتقاده":المطبوعفي)3(

النسخ.خلاف"موضعه":المطبوعفي(4)

والترمذي(،1)3289احمدأخرجه،الصحابةمنعددعنرويحديثهذا(5)

والحاكم3196(،)حبانوابن(،)567يعلىوابو(،121)ماجهوابن)3713(،

حديث-هذا":الترمذيوقال(،)947"المختارة"فيالمقدسيوالضياء(،911)3/
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منليسالَّتيالأسماء(من)1قاعدم!عامَّةٌعنهتُحكىأنهذامنيلزمولا

معانيها.جميععلىالإطلاقعندتُحملأن)2(مشتركٌقدرمعانيها

وجومبمالقولهذافسادعلىيدلُّالذيثمَّ

واحدٍلكلِّوضعهإذ،مجازٌهوإنَّمامعنييهفياللَّفظاستعمالأنَّأحدها:

علىحملهيجوزلاالمطلقواللَّفظ،الحقيقةهوالانفرادسبيلعلىمنهما

حقيقته.علىحملهيجببلالمجاز،

فإنَّهمجتمعينِ،منهماولكلٍّ،منفردينلهماموضوعأنَّهقُدِّرلوأنَّه:الثَّاني

بغيرغيرهدونمفاهيمهأحدعلىفالحمل،مفاهيمثلاثةحيمئذٍلهيكون

ممتنع.موجبٍ

هذاعلىحملُهإذ،معانيهجميععلىحملهيستحيلحيمئذٍأنَّه:الثَّالث

النَّقيضين،بينللجمعمستلزلممعًا=وعليهما،وحدههذاوعلى،وحده

علىلة)3(حملمعًاعليهماوحمله،معانيهجميععلىحملهفيستحيل

الفتح""فيالحافظقالكماصحاحأوحسانطرقهمنوكتير"،غريبحسن

والشيخ(،1/244)أحمد""مسندتحقيقفيشاكرأحمدالشيخوصححة74(،)7/

جزءًاوالذهبيعقدةابنالحسنأبوفيةوصنف(،0175)"الصحيحة"فيالالباني

375(،/1)الكبير""التاريخفيكالبخاريالحفاظبعضوضعَّفه،طرقةفيةجمعا

الفصل""فيحزموابن31(،9)7/"السنة"منهاجفيتيميةابننقلةكماوالحربي

(/4611).

النسخ.خلاف"في":المطبوعفي(1)

"."يشترك:،حم)2(

د.فيليست"له")3(
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جميعها.علىحملَهيُبطِلجميعهاعلىفحمله،مفهوماتهبعض

والثَّاني:وحدها،الحقيقةهذه:أحدها(.1أمور)هاهناأنَّ:الرَّابع

هذهمجازُ:والرَّابعمجموعهما،:والثَّالثوحدها،الأخرى)2(الحقيقة

معًا،مجازهما:والسَّادس)3(،وحدهالأخرىمجازُ:والخامسوحدها،

،الاخرىمجازمعالحقيقة:والثَّامنمجازها،معوحدهاالحقيقة:والسَّابع

معالأخرىالحقيقة:والعاشرمجازهما،معالواحدةالحقيقة:والتَّاسع

فهذهمجازهما،مععشر:الثَّاني،الأخرىمجازمععشر:الحاديمجازها،

فتعيينُالمجاز،سبيلعلىوبعضها،الحقيقةسبيلعلىمحملًاعشراثنا

،مرجِّحٍغيرمنترجيحوالحقائقالمجازاتسائردونمجازيٍّواحدٍمعنًى

ممتنع.وهو

صيغمنلصارجميعًاالمعنيينعلىحملهوجبلوأنَّه:الخامس

التَّجرُّدعندمفرداتهجميععلىحملهوجوبالعامِّالاسمحكملأنَّ؛العموم

إلىولسبقمنه،المعنيينأحداستثناءلجازكذلككانولوالتَّخصيص،من

بمنزلةمعنييهأحدفيلهالمستعملولكانالعمومُ،الإطلاقعندمنهالذِّهن

متكلِّمٍغيرخطابهفيمتجوِّزًافيكون،معانيهبعضفيالعامِّللاسمالمستعمل

وإنَّما،دليلٍإلئمحتاجٍغيرمعنييهفياستعملهمنيكونوأن،بالحقيقة

قبلالشُّمولمنهيفهمأنولوجبالآخر،المعنىنفى)4(منإليهيحتاج

النصب.والوجة،النسخفيكذا(1)

".الحقيقة"أند:،ص2()

"وحدها".:المطبوعوفي.النسخفيكذا)3(

بقاء("."من:م)4(
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ينفيولا،العمومصيغفيبذلكيقولمنعندالتَّخصيصعنالبحث

وأحكامقطعًا،باطلوهذا،العامَّةالألفاظسائربمنزلةيصيرإذ،عنهالإجمال

يُعلَمممَّاوهذا،العامَّةالأسماءأحكامتفارقلا(1)مشتركةالأسماء

حملهاعلىالآيةهذهفيأجمعتقدالامَّةولكانت،اللُّغةمنبالاضطرار

علىالقرءحملإلىمنهمأحديَصِرْلمإذومطلقها،ظاهرهاخلافعلى

معًا.والحيضالطّهر

الاَيةحملقُدِّرلوفإنَّه،أحوطعليهماحمله:قولهمبطلانيتبيَّنوبهذا

قيلوإن.الاحتياطعنخروجٌفيهلكانوالأطهارالحيضمنثلاثةٍعلى

القروءتصيرإذ،القرآننصِّخلاففهومنهما،كلٍّمنثلاثةٍعلىبحِملِه)2(

ستّة.

.آخرهإلى...عليهماأوبعينهأحدهماعلىيُحملأنإمَّا:قولهم

فيكمامنهالمرادتُبيِّندلالةٍعنيَعرىأنيجوزلاهذامثلقلنا:

نأيلزمفلاالمجتهدينبعضعلىالدِّلالةخفيتوإن،المجملةالأسماء

فالكلامالثَّالث،الوجهعنالجوابهووهذا.الأمَّةمجموععنخفيَّةًتكون

المراد.بيانمنبدَّفلاالمراد،المعنىعلىيدلُّمطلقهيكنلمإذا

الحيضفإرادةكلاهما،لاأحدهماالآيةفيبالقرءالمرادأنَّتعيَّنوإذا

فيمنهأظهرالحيضفيالقرءاستعمالأنَّ:الثَّاني.تقدَّممامنها:.لوجوهٍأولى

،فلانٌقالأو،وقيل:بقولهميُردِفونهثمَّ،للفظةتفسيرًايذكرونهفإنَّهمالطُّهر،

"."المشتركة:المطبوعوفي.النسخفيكذا(1)

"نحملة".:المطبوعفي)2(
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بالحيضتفسيرهفيجعلونالطُّهر،أيضًاوهوأوالطُّهر،على:يقإلأو

حكاية(1)وهاك.قيلقولىبالطُّهروتفسيره،المستفيضالمعلومكالمستقرِّ

ألفاظهم:

وفيوقروب.أقراءٌوالجمع،الحيض:بالفتحالقَرء)2(:الجوهريقال

الأضداد.منوهوالطُّهر،:أيضًاوالقَرء)3(."أقرائكأيلّامصلاةلا":الحديث

الكسافيُوقالالأطهار.الأقراء:قالثمَّ،الحيضالأقراءعبيد:أبووقال

)4(.حاضتإذا:المرأةأقرأتوالفرَّاء:

مرَّةً،وللحيضمرَّةًللطُّهرتكونأوقاتالقروء:)5(:فارسابنوقال

القرءأنَّإلىيذهبونوقومٌ:قالثمَّالطُّهر،هوالقَرْء::ويقالقَرْ!.والواحد

الحيض.

منوقول،والحيضالطُّهرأوقاتبينمشتركًاجعلهمنقولفحكى

يخترلموكأنَّه،الحيضلاوقاتجعلهمنوقولالطُّهر،لأوقاتجعله

لأوقاتهما.جعلهبلمنهما،واحدًا

إلىطهرٍومن،طهرٍإلىحيضٍمنخرجتْإذاالمرأةُوأقرأت:قال

.حيضٍ

."لوقا":حد،،ص(1)

.(قرء)"الصحاح"في(2)

."...الصلاةدعي":""الصحاجوفي."صلاةلا":الأصولفيوكذا.تخريجهسيأني)3(

335(./0284،/1)"الحديثو"غريب274(،272،)9/"اللغة"تهذيب:انظر(4)

075(.)ص"اللغة"مجملفي)5(
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منأنَّيُوضِّحه،حقيقتهفيالحيضمسمَّىمنبدَّلاأنَّهعلىيدلُّوهذا

(1يَحْتَوِشُها)الَّتيالطُّهرأوقاتيريدفإنَّماقروءًا،تُسمَّىالطُّهرأوقات:قال

ذواتمنهماولاأقرا!،طهرهمالزمنيقاللاوالآيسةفالصَّغيرةوإلَّاالدَّم،

اللُّغة.أهلباتِّفاقالأقراء

إلاالشَّارعكلامفي،)2(يُستعمل]لمالقرءلفظأنَّ:الثَّانيالدَّليل

الآيةفيفحملهللطُّهر،استعمالهواحدٍموضعٍفيعنهيجئولم،للحيض

قال!ي!فإنَّهمتعيِّن،بل،أولىالشَّارعخطابمنالمعروفالمعهودعلى

ادلّّه،عنالمعبِّرهو!ي!وهو)3(،"اقرائِكايّدامالصَّلاةَ"دَعِي:للمستحاضة

وجبَمعنييهأحدعلىكلامهفيالمشتركوردفإذا،القراَننزلقومهوبلغة

البتَّةَ،كلامهمنشيءٍفيالاَخرإرادةيثبتلمإذاعليهكلامهسائرفيحملُه

،غيرهكلامفياَخرمعنًىلهكانوإنبها،خُوطبناالَّتيالقرآنلغةهوويصير

كمامعنييه،بأحدالمشتركتخصيصفيالشَّرعيَّةالحقيقةالمعنىهذاويصير

الاشتراكأسبابأغلبلأنَّ؛أولىهذابل،أفرادهبأحدالمتواطئيختصّ

بها.يحيطأي(1)

.الكلاميستقيموبه،النسخفيليسالمعكوفتينبينما)2(

بنعديحديثمن62(5)ماجهوابن(،21)6والترمذي2(،)79داودأبوأخرجه)3(

"هذا:وقال،ضعفةإلىالترمذيوأشارداود،أبووضعَّفة،جدهعنأبيةعنثابت

يعرفة،فلمعديجدعنالبخاريَّوسأل"،اليقظانأبيعنشريكبهتفردقدحديث

من2(5681)أحمدوأخرجة.بهيعبأفلمدينار،اسمهأنمعينابنقوللةوذكر

البخاريياوأصله،جحشبنتزينبحديثمن36(1)والنسائي؛عائشةحديث

الغليل""إراوءوينظر:.الحديثبهايتقوىشواهدوهذه)333(؛ومسلم)228(،

39(.2/)داود"أبيو"صحيح2(،1)18
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مسمًّىالاسمبذلكالأخرىوتسمية،باسمٍالشَّيءالقبيلتينإحدىتسمية

اللُّغةفيالاشتراكيقعلا:وغيرهالمبرِّدقالبل.الاستعمالاتتشيعثمَّآخر،

ثبتفإذا.البتَّةَمشتركًالفظًايضعلموالواضع،خاصَّةًالوجهبهذاإلا

علىحملهفيتعيَّن،لغتههذاأنَّعُلِمالحيضفيالقروءلفظالشَّارعاستعمال

كلامه.فيما

مَاضَلَقَيَيهمنَأَنلَهُنَّ)وَلَايَحِلُّ:قولهمنا!يةسياقفيماذلكوُيوضِّح

عامَّةعند(1)والحملالحيضهووهذاحأ،228:]البقرة!ههأَزصَا!نَّفِىَأدلَّةُ

قإلولهذا،الوجوديّحيض)2(هوإنَّماالرَّحمفيوالمخلوق،المفسِّرين

)4(،الحمل:بعضهموقال)3(،والحيضالحملهو:والخلفالسَّلف

عُنِيمنينقلهلمولهذاالطُّهر؛إنَّه:قطُّأحايقلولم)5(،الحيض:وبعضهم

)6(.وغيرهالجوزيِّكابنالتَّفسير،أهلأقوالبجمع

إِنِفِّمصإِل!ئممِنأل!حِيضِمِنَجمتصنَ)ؤَاقى:سبحانهلقافقدوأيضًا

شهرٍكلَّجل(،4:]الطلاق!لَوَمَحِف!نَؤَالَّئئأَشهُرٍثَنَثَةُآزتَ!ؤفَعِدَّ!نَّ

."لحبلوا":ز."لحلوا":ح،م(1)

"."الحيض:المطبوعوفي.النسخفيكذا)2(

.(701)4/جرير"ابن"تفسيرينظر:ومجاهد.عمر،ابنمنهم)3(

جرير"ابن"تفسير:ينظر.ومقاتل،وقتادةومجاهد،،عباسوابنعمر،منهم(4)

.(1/991)المسير"و"زاد(،4/025)

.(4/601)جرير"ابن"تفسيرينظر:.النخعيهـابراهيم،عكرمةمنهم(5)

الجوزيلابنالمسير"و"زاد(،4/501)جريرلابن"البيان"جامعينظر:)6(

(1/891).
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الحيض.منالطُّهربعدملاالحيضبعدمالحكموعلَّق،حيضةٍبإزاء

وعدَّتهاتطليقتانَّ،الأمة))طلاقُ:!ي!النَّبيِّعنعائشةفحديثوأيضًا

إلانعرفهلاغرينبٌ:وقال(،1والتِّرمذيُّ)ماجهوابنداودأبورواه،حيضتانَّ"

الحديث.هذاغيرالعلمفيلهيعرفلاومظاهر،أسلمبنمظاهرحديثمن

".اثنتانالعبد"طلاقفيه)2(:للدَّارقطنيِّلفظٍوفي

قال:قالعمرابنعنالعوفيِّعطيَّةحديثمن)3(ماجةابنوروى

حيضتانَّ".وعدَّتهااثنتانَّ،الأمة))طلاق:!ي!اللّّهرسول

عن،وكيعثنامحمد،بنعليحدَّثنا"سننه")4(:فيماجهابنقالوأيضًا

)1(

)2(

)3(

)4(

والترمذي2(،080)ماجةوابن،"مجهولحديثوهو":وقال2(1)98داودأبو

98(11).

الدارميوأخرجه36(،9)7/"الكبرىالسنن"فيالبيهقيطريقةومن7(،1)5/

البيهقيوقال2(،223/)والحاكم2(،6)7/"الأوسط"فيوالطبراني23(،04)

بهذايعرفمجهولرجلوهو،أسلمبنمظاهربهتفردحديثهذا"(:426)7/

والعقيلي،،النبيلعاصموأبو،البخاريمنهم،الحفاظمنجمعوضعفه،"الحديث

"الصغرىالسننو"3885(،)للدارقطني"العلل":وينظر.والمزي،والدارقطني

للمزي"الأشرافتحفةو"(،001)8/المنير"البدرو"(،013)3/للبيهقي

2(1/.)285

والدارقطني(،071/)13الكبير""المعجمفيالطبرانيوأخرجه2(.0)97برقم

بعطيةالدارقطنيوضعفه936(،)7/"الكبرى"السننفيوالبيهقي68(،)5/

طريقةومن(،0641)مالكأخرجهعمر،ابنعلىموقوفًارويوقد.وشبيب

كماوقفهوالصحيح6(،9)5/الدارقطنيطريقةومن2(،47)5/"الأم"فيالشافعي

3(.0)78للدارقطني"العلل"وينظر:.وغيرهماوالدارقطنيالبيهقيذكر

-"الأوسط"فيوالطبراني7(،4)9"مسنده"فيإسحاقوأخرجة2(.0)77برقم

532



بريرةأُمِرتْ:قالتعائشةعنالأسود،عن،إبراهيمعنمنصور،عن،سفيان

.حِيَضٍثلاثَتعتدَّأن

فاختارت،بريرةخيَّر!ي!اِّالنَّبيُّأنَّ:عبَّاسٍابنعن"المسند(")1(وفي

الحرَّة.عدَّةتعتدَّأنوأمرهانفسها،

عائشة.حديثفيحِيَضٍبثلاثالحرَّة)2(عدَّةفُسِّروقد

الاظهار؟الأقراءأنَّعائشةفمذهب:قيلفإن

رأيه.دونبروايتهفأُخِذ،راويهخالفهحديثٍبأوَّلهذاليس:قيل

بنثابتامرأةأمر!ك!ي!النَّبيُّأنَّمُعَوِّذبنتالرُّبَيِّعحديثففيوأيضًا

وتلحق،واحدةًحيضةًتتربَّصأنزوجهامناختلعتلمَّاشمَّاسٍبنقيس

النَّسابيُّ)3(.رواه.بأهلها

اختلعتقيسٍبنثابتامرأةأنَّ:عبَّاسٍابنعن)4(داود"أبي"سننوفي

"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومن(4/054)والدارقطني322(،2/)

،(1294)يعلىأبووأخرجه."الحرةعدةتعتدأن":بلفظطرقمن(154)7/

"السننفيوالبيهقي(،4/054)والدارقطني2(،6)3/""الاوسطفيوالطبراني

معشرأبوإسنادهوفي"،المطلقة"عدة:بلفظعائشةعنطردتىمن(154)7/"الكبرى

ضعيف.وهو،الرحمنعبدبننجيح

34(.)50برقم)1(

.صد،منساقطة"الحرةعدةفسّر"وقد)2(

)3462(.برقم)3(

ورواه."غريب"حسن:وقال(،11)85الترمذيوأخرجه.2(22)9برقم(4)

-""المصنففيأخرجه،تخريجهعقبداودأبوذكركمامرسلاًالرزاقعبد
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بحيضة.تعتدَّأن!ي!النَّبئيُفأمرهازوجها،من

اللّهرسولعهدعلىاختلعتمُعَوِّذبنتالرُّبيِّعأنَّ)1(:""الترمذيوفي

الرُّبيعحديث:الترمذيقال.بحيضةتعتدَّأنأُمِرَتْأو!ي!النَّبيُّفأمرهاع!يوِوّ،

.بحيضةٍتعتدَّأنأُمِرتْأنَّهاالصَّحيح

!يوّالنَّبيئَأنَّسعيدأبيعنثبتوقد،الأمةعدَّةهوفالاستبراءوأيضًا

حتىحَمْلٍذاتِغيرُولاتضعَ،حتَّىحاملتُوطَالا":أوطاسٍسبايافيقال

داود)3(.وأبو2(أحمد)رواه."حَيضةًتحيضَ

قبلالذيبالطُّهرهووإنَّما،بالحيضةالأمةاستبراءأنَّنسلِّملا:قيلفإن

)1(

)2(

)3(

طريقهومن22(،24/)والحاكم378(،/4)الدارقطنيطريقهومن(،1)1858

فيالحديثوأصل،وصلهوالصحيح(،054)7/"الكبرىالسنن"فيالبيهقي

.(284)6/داود"أبيصحيح":وينظر(،5)273البخاري

"السننفيوالبيهقي)763(،""المنتقىفيالجارودابنوأخرجه(.11)85برقم

عنالثوريسفيانعنموسىبنالفضلطريقمنكلهم(،054)7/"الكبرى

فقدوكيعٌالفضلَوخالف،بهالربيععنيساربنسليمانعنالرحمنعبدبنمحمد

دونبهسفيانعنوكيعطريقمن74(،1)7/"الكبرىالسنن"فيالبيهقيأخرجه

فيالترمذيالوجههذاوصحح،أصحوهو،."..اددّهرسولعهدعلى":قوله

"الكبرىالسنن"فيوالبيهقي(،14)13لماالعلل"فيوالدراقطني(،8511)"جامعة"

الآمربأنالتصريح()18778"شيبةأبيابنمصنف"فيجاءوقد(،054)7/

عمر.ابنذلكفيوخالفه،عفانبنعنمانهوبحيضةبالاعتداد

.(1)1228برقم

"الكبرىالسنن"فيالبيهقيطريقهومن2(،221/)الحاكموأخرجه2(.1)57برقم

/5(9.)32
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حيضةٌالأمةاستبراءإنَّ:قولهم(:)1وقالالبرِّ،عبدابنقالكذلك،الحيضة

الحيضة،فيدخلتإذاتنكحأنعندنالهاجائزبلطنُّوا،كماليسبإجماعٍ

بنليحيىإسحاقبنإسماعيلقالكذلك،حيضٍدمدمهاأنَّواستيقنت

إيَّاه.مناظرتهفيعليهأُدخِلَحينأكثم

حتَّىحائلولاتَضعَ،حتَّىحاملتُوطَأ)الا:!ي!النبيقوليردُّههذا:قلنا

)2(."بحيضةٍتُستبرأ

كانوإن،الرَّحماستبراءهوإنَّماالعدَّةمنالأصليُّ)3(فالمقصودوأيضًا

علىالدَّالُّالعَلَمجُعِلوخَطَرِهاالمنكوحةالحرَّةولشرفأخر،فوائدلها

الأوَّلبالقرءيحصللمالطُّهرهوالقرءكانفلو،أقراءٍثلاثةرحمهابراءة

محسوبًاقرءًاذلككان=حاضتثمَّطلَّقهاثمَّالطُّهرفيجامعهالوفإنَّه،دلالة

علىيدلَّلمهذاأنَّومعلومٌالأطهار.الأقراء:يقولمنعندالأقراءمن

طلَّقهاولوالطَّلاق،بعدالحاصلالحيضُالبراءةعلىيدلُّالذيوإنَّما،شيءٍ

قبلالموجودبالحيضالرَّحمبراءةهنا)4(نعلمفإنَّافيه،يصبهالمطهرٍفي

سببَه.يسبقلاوالحكم،حكمهلأنَّهاالطَّلاق؛قبلتكونلاوالعدَّةالطَّلاق،

يجزلمأصلًا،البراءةعلىلةدلالةلاالطَّلاقبعدالموجودالطُّهركانفإذا

،مقبولٍغيرشاهدٍكمثلمثلهوكانالرَّحم،براءةعلى(دالًّا)هالعِدَدفيإدخاله

"التمهيد")15/99(.في)1(

قريبًا.تخريجهتقدم2()

."الأصل":،حم)3(

النسخ.منوالمثبت."يعلم"فانما:المطبوعفي)4(

.ممنوالمثبت."الدالةالعدد"في:المطبوعوفي.إلّا"العدد"فيز:ص،ح،د،)5(
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له.شهادةلاشاهدٍبشهادةالحكمتعليقيجوزولا

ثبتوقد،المملوكاتفيكالاستبراءالمنكوحاتفيالعدَّةأنَّيوضِّحه

فرقَلاإذ،العدَّةفكذلكبالطُّهر،لابالحيضالاستبراءأنَّالسُّنَّةبصريح

يوجبلاوهذا،واحدٍبقرءبالاستبراءوالاكتفاء،العدَّةبتعدُّدلاإبينهما

منهما.المعتبرالقدرفييختلفانوإنَّماالقرء،حقيقةفياختلافهما

يكونالأمةاستبراءإنَّ:عنهالقولينأصحِّفياحَمُهدنَدبمالشَّافعيُّقالولهذا

،الزَّوجلحقِّقضاءًوجبتالعدَّةبأنَّ:البابينبينأصحابهوفرَّق،بالحيض

البراءةمعهافيُعْلَمتتكرَّر،وبأنَّهاالطُّهر،أزمانوهي،حقِّهبأزمانفاختصَّت

مجرَّدمنةوالمقصوديتكرَّر،لافإنَّهالاستبراءبخلاف،الحيضبتوسُّط

لأصلهطردًابطهرٍتُستبرأالاخر:القولفيوقال.بحيضةٍفيهفاكتُفِي،البراءة

لاصحابه،وجهينعلىالطُّهر؟ببعض(1)تحتسبفهلهذاوعلىالعِدَد،في

الثَّانيالطُّهرفيطعنتْفإذاإليه،كاملةٍحيضةٍضَمِّمنبدَّفلابهاحتسبتفإن

تحتسبولاإليه،كاملٍطهرٍضَمِّمنبدَّفلابهتحتسبلموإن)2(.حَلَّت

واحدًا.قولًاقرءًاعندهالطُّهرببعض

وهذاطهر،لاحيضةٌالاستبراءعدَّةأنَّعلىالجمهورأنَّوالمقصود

الحرَّةحقَفيالاعتدادبلقالوا:،الحرَّةحقِّفيكالعدَّةالأمةحقِّفيالاستبراء

وجهين:منالأمةمنأولىبالحيض

ثلاثفهوالقرء،بتكريرثابتٌحقِّهافيالاحتياطأنَّ:أحدهما

.المطبوعمنوالمثبت."فهل"بدون"فلتحتسب":النسخجميعفي(1)

ومن"."ز:د،،م2()
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هوالذيبالحيضحقِّهافيالاعتدأديكونأنينبغيفهكذا،استبراءاتٍ

الطُّهرببقيَّةوتحتسبقرءًا،الحيضةببقيَّةتحتسبلافانَّهاالطُّهر،منأحوط

قرءًا.

،القرآنبنصِّالثَّابتةوهي،الحرَّةعدَّةعلىفرعالامةاستبراءأنَّ:الثَّاني

بالحيضجعلهبأنالشَّارعلهاحتاطقدكانفإذا،بالسُّنَّةثبتإنَّماوالاستبراء

لها.عدَّةٌالامةواستبراءلها،م!استبراالحرَّةفعدَّة،أولىالحرَّةفاستبراء

بالأمورتحصلإنَّماوالغاياتوالحدودوالعلاماتفالأدلَّةوأيضًا

كانمتىولهذا(،الأصليُّ)1الأمرهووالطُّهرغيرها،عنالمتميِّزةالظَّاهرة

المتميِّزالأمروإنَّما،الشَّريعةفيبهيفردحكملهيكنلممستصحبًامستمرًّا

وتحريمبلوغها،منأحكامها:تغيَّرتحاضتإذاالمرأةفإنَّ،الحيضهو

ذلكوغيرالمسجدفيواللُّبثوالطَّوافوالصَّومالصَّلاةمنعليهاالعبادات

الطّهر،بتجدُّدأحكامهاتتغيَّرفلمواغتسلتالدَّمانقطعإذاثمَّ.الأحكاممن

عليةكانتماإلىالطُّهربعدتعودفإنَّها،الحيضهوالذيالمغيِّرلزواللكن

أحكاميغيِّرأمروالقرءحكمًا،الطُّهرلهايجدِّدأن)2(غيرمنالحيضقبل

علىدالّالوجهفهذاالطُّهر.دونبالحيضيحصلإنَّماالتَّغييروهذا،المرأة

نأقبلطُلِّقتإذافيماقرءًاالحيضةقبلالذيبالطُّهريحتسبمنقولفساد

فيحكملهليسشيئًاجعلقرءًاالطُّهربهذااعتدَّمنفإنَّ،حاضتثمَّتحيض

فاسا.وهذاالأقراء،منقرءًاالشَّريعة

."لأصلا"ز:د،،ح،م(1)

.دفيليست"أن")2(
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فصل

مقامين:فيمعكمالكلامالأطهار:الأقراءجعلمنقال

الأطهار.أنَّهاعلىالدالّالدَّليلبيان:أحدهما

أدلَّتكم.عنالجوابفي:الثَّاني

محطَلِّقُوهُنَّآلنِّسَاإِذَاطَلَّقتُمُلنَّبىُّايَ!يّهُا!و:لىتعافقوله:لأوَّلاالمقامفأمَّا

:أي،الوقتلامهياللَّامأنَّبهالاستدلالووجهُ،،1:الطلاقأ!ولِعِدَّلهِنَّ

لؤ!أقشطَأتمَؤَرينَ!ووَنَفحَ:تعالىقولهفيكما(،1عدَّتهنَّ)فيفطلِّقوهنَّ

لِدُلُوكِألمححلَغ)أَقصِ:وقوله،القيامةيومفي:أي،،47ا!نبياء:أ!هوآ!نمَةَ

لثلاثٍجئتك:العربوتقول.الدُّلوكوقت:أي78،،]الإسراء:آلثّصض!!هو

بهذاالآيةهذهء!ي!النَّبيُّفسَّروقد.منهبقينثلاثٍفي:أيالشَّهر،منبقين

وهيامرأتهطلَّقلمَّاأنَّةعمر:ابنعن"الصَّحيحين(")2(ففيالتَّفسير،

ثمَّيمسَّها،أنقبلطاهر،وهييطلِّقهاثمَّيراجعها،أن!يّ!النَّبيُّأمره،حائضٌ

العدَّةأنَّ!ي!النَّبيُّفبيَّن.النِّساء"لهايُطلَّقأناللّّهأمرالَّتيالعدَّة"فتلك:قال

القرءكانولو،الحيضةبعدالذيالطّهرهيالنِّساءلهايُطلَّقأناللّهأمرالَّتي

تطويلًاذلكوكانالعدَّة)4(،لاالعدَّةقبلطلَّقهاقدكانالحيضهو)3(

الحيض.فيطلَّقهالوكما،جائزٍغيروهوعليها،

النسخ.خلاف"عدتهنوقت":المطبوعفي(1)

.(1741)ومسلم،(1525)ريالبخا(2)

."هي"ز:،م)3(

النسخ.منوالمثبت."العدةفي):المطبوعفي(4)
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بِأَ!سِصثَنتَةَيَربًّ!نَ)وَالمحطَلَّقَت:وتعالىتباركاللّّهقال(:1الشَّافعيُّ)قال

!م:قائلقإلفانالأطهار،-أعلمواللّّه-عندنافالالمحراء228،،:]البقرة!قُرُوَح

إحداهما)2(:،دلالتان:لهقيل؟الحيض:غيركموقالالأطهارأنَّهاعلىدلَّ

قيل:؟الكتابوما:قالفان.اللِّسان:والاخرى،السُّنَّةعليهدلَّالذيالكتاب

وأخبرنا،،1:]الطلاق!لِعِدَّدهِنَّفَطَلِّقُوهُنَّألنِّسَاَءَإِذَاطَلَّفَئُمُ!و:وتعالىتباركاللّّهقال

!يو،النَّبيِّعهدفيحائضٌوهيامرأتهطلَّقأنَّةعمر:ابنعن،نافععن،مالك

ثمَّفليراجِعْها،))مُرْه!:اللّهرسولفقال،ذلكعن!واللّهرسولعمرفسأل

شاءوإنبعدُأمسكشاءإنثمَّتطهر،ثمَّ،تحيضثمَّتطهر،حتَّىليمسِكْها

)3(.النِّساء"لهاأنَّيُطلَّقادلّهأمرالَّتيالعدَّةفتلكأنَّيَمسَّ،قبلَطلَّقَ

سمعأنَّهالزبير:أبيعن،جريجٍابنعن،سإلمٍبنوسعيدمسلمأخبرنا

فلتُطلَّقْطهُرتْ))إذاالنَّبيُّع!يرِوّ:قال:فقالحائضًا،امرأتهطلاقيذكرعمرابن

قُبُل-فيأو:-لِقُبُلفطلِّقوهنَّالنِّساءطلَّقتم)إذا!ي!:النَّبيئُوتلا"،تُمسَكْأو

شككتُ.أنا:الشَّافعيُّقال()4(.عدَّتهنَّ

الحيض،دونالطُّهرالعدَّةأنَّ:ثناؤهجلَّاللّّهعن!اللّهرسول(فأخبر)ة

(184-11/182)والآثار"السننمعرفة"فيوبعضها531(.-952)6/"الأم"في(1)

التعليق.فيعليهنبَّهتُكما

.أولهما"":"لأما"وفي.احدما""ز:د،،ص،م2()

بة.(1)683مالكطريقمنكلاهما(4711)ومسلم(،1552)البخاريوأخرجه)3(

.()9526احمد"و"مسند(0172)"مالك"موطأانظر:عمر.ابنقراءةوهي)4(

.فاخبار"":صد،)5(
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تستقبلحينئذٍلأنَّهاطاهرًا؛يطلِّقهاأنوهوعدَّتهنَّ(،لِقُبُل)فطلِّقوهنَّ:وقرأ

الحيض.بعدإلاعدَّتهامستقبلةًتكنلمحائضًاطُلِّقتولوعدَّتها،

الحيضكانفلمَّالمعنًى،وُضِعاسمالقرء::قيلاللِّسان؟فما:قالفإن

منمعروفًاوكان،يخرجفلايحتبسدمًاوالطُّهر،فيخرجالرَّحِمُيُرخِيهدمًا

وفيحوضهفيالماءَيَقْرِيهو:العربتقول.الحبسالقرءأنَّالعربلسان

شدقه.فيالطعاميحبس:يعني،شِدْقهفيالطَّعامَيَقْرِي:العربوتقول.سِقائه

.(1خَبَأه):يعني،قَرأه:الشَّيءالرَّجلُحبسإذاالعربوتقول

عائشةعن،عروةعن،شهابٍابنعن)2(،مالكأخبرنا:الشَّافعيُّقال

الثَّالثة.الحيضةمنالدَّمفيدخلتحينالرحمنعبدبنتحفصةانتقلتأنَّها

صدق:فقالت،الرحمنعبدبنتلعمرةذلكفذكرتُ:شهابٍابنقال

قُرُوَء!هو،!وثَلَتةَ:يقولاللّّهإنَّ:فقالواناس!ذلكفيجادلها)3(وقد.عروة

الأطهار.الأقراء:الأقراء؟ماتدريوهل،صدقتم:عائشةفقالت

الرَّحمنعبدبنبكرأباسمعت:قالشهابٍابنعن)4(،مالكأخبرنا

ينظر:،حرملةروايةفيالزيادةوهذه.""الأمفيليست"خبأه...إذا:العرب"وتقول(1)

بنعمر"وقال:بعدهاالمطبوعوفيوفية(.11/018)والاثار"السنن"معرفة

النسخ.فيوليستصحافها".فيتحبس:أيصحافها،فيتقرياللَّةُ!عكَئهُ:رَالخطَّاب

"الكبرى"السننفيالشافعيطريقمنالبيهقيوأخرجه(،6841)"الموطأ"في2()

2(.02)صتخريجةتقدموقد68(،1)7/

تحريف.،"ولهاحا"؟ص،ح،م3()

.(5861)"الموطأ"في(4)
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قالتالذييريدهذا.يقولوهوإلافقهائنامنأحدًاأدركتُما(:1)يقول

عائشة.

إذا:عائشةعن،عمرةعن،الزُّهريِّعن،سفيانوأخبرناالشَّافعيُّ:قال

منه.برئتْفقدالثَّالثةالحيضةمنالدَمفيالمطلَّقةطعنت

أنَّيسارٍبنسليمانعن،أسلمبنوزيدنافععن)2(،مالكوأخبرنا

الحيضةفيامرأتهدخلتحينبالشَّامهلك-حكيمابنيعني-الأحوص

ذلك؟عنيسألهثابتٍبنزيدإلىمعاويةفكتبطلَّقها،كانوقد،الثَّالثة

وبرئمنهبرئتْفقدالثَّالثةالحيضةمنالدَّمفيدخلتإذاأنَّهازيد:إليهفكتب

يَرِثها.ولاتَرِثهولامنها،

بنزيدعن،يسارٍبنسليمانحدَّثني:قالالزُّهريِّ،عن،سفيانوأخبرنا

منه)3(.برئتفقدالثَّالثةالحيضةفيالمرأةطعنتإذا:قالثابتٍ

،يسارٍبنسليمانعن،رجلِعن،عروبةأبيبنسعيدحديثوفي:قال

لهرجعةَفلاالثَّالثةالحيَضةفيدخلتإداقالا:عمروابنعفَّانبنعثمانأنَّ

عليها)4(.

النسخ.بقيةفيوليست،صمن":يقولالرحمنعبدبنبكرأبا"سمعت(1)

.(1)686"الموطأ"في2()

من682()7/("الكبرى"السننفيوالبيهقي333(،/1)منصوربنسعيداخرجه)3(

بة.سفيانطريق

أخرجهوقد،الطريقهذامنالأثرهذاعلىأقفولم"،"الأمفيليستالفقرةهذه(4)

عنسفيانعنالشافعيطريقمن(11/182)والآثار"السنن"معرفةفيالبيهقي

عمر.وابنعتمانعنيساربنسليمانعنالزهري

244



امرأتهالرَّجلطلَّقإذا:قالعمرابنعن،نافععن(،1)مالكوأخبرنا

يرثها.ولاتَرِثهولامنه،برئتفقدالثَّالثةالحيضةمنالدَّمفيفدخلتْ

ادلّّه،عبدبنوسالم،محمَّدٍبنالقاسمعنبلغهأنَّه)2(مالكأخبرنا

كانواأنَّهم،شهابٍوابن،يسارٍبنوسليمانالرَّحمن،عبدبنبكروأبي

ولامنه،بانتفقدالثَّالثةالحيضةمنالدَّمفيالمطلَّقةدخلتإذا:يقولون

مالك:قالعليها.لهرجعةَولا:مالكعنالشَّافعيِّغيرزادبينهما.ميراثَ

ببلدنا.العلمأهلعليهأدركتُالذيالأمروذلك

قالتالأطهإرَ-كم!الأقراءُتكونأنيَعْدُو)4(ولاالشَّافعيُّ)3(:قال

جاءتفإذاالحيضَ،أو-الرِّجالفيلافيهنَّلأنَّهأعلمبهذاوالنِّسإءُ،عائشة

تقولونولستممعنًى،للغسلاللّهكتابفينجدولاحلَّتْ،حيضٍبثلاث

القولين.منبواحدٍ

تغتسلحتَّىبرجعتهاأحقُّهوقالوا:الحيضإنَّها:قالواالذينأنَّ:يعني

قولوهو،موسىوأبومسعودٍوابنعليقالهكما،الثَّالثةالحيضةمن

(.أيضًا)ْالخطَّاببنعمر

2(.02)صتخريجةتقدموقد(،1)688"الموطأ"في(1)

والاَثار"السننمعرفة"وانظر:2(.12)صتخريجةتقدموقد(،1)687"الموطأ"في2()

(11/831).

(11/184)""المعرفةفيالبيهقيونقلهما."الأم"فيليستابعدهاوالتيالفقرةهذه)3(

".القديمفيالشافعي"قال:بقولة

خطأ.بعد"،"ولا:المطبوعوفييتجاوز.لا:أي(4)

عنهم.الآثارتخريجتقدم5()
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منبقولتقولوالم-:للعراقيِّينيعني-لهمفقيلالشَّافعيُّ:قال

قالفان.علمناهالسَّلفمنأحدٍبقولولاعنه،هذاورويتمبقولهاحتججتم

نإ:وقلتم،الصَّلاةلهاوتحلَّتغتسلحتَّى:قالوا:قلنا؟خالفناهمأين:قائلٌ

تحلَّولمتغتسللموهي،حلَّتالصَّلاةوقتيذهبحتَّىالغسلفيفرَّطتْ

الشَّافعيِّ.كلامانتهى.الصلاةلها

:(1)الأعشىقولاللِّسانفيالأطهارأنَّهاعلىويدلُّقالوا:

عَزائِكاعَزِيمَلأقصاهاتَحُلُّ)2(غَزوةٍجَاشِمُأنتعامٍكلِّأفي

نِسائِكاقُروءمنفيهاضَاعَلمارِفعةًالحيِّوفيعِزًّامُورِّثةٍ

واثرها،غَزاتهفيأطهارهنَّضيَّعلأنَّهالأطهار،:البيتفيفالقروء

عليهنَّ.

بالاسم.أولىفكان،الحيضمنالوجودإلىأسبقالطُّهرولأنَّقالوا:

المقامين.أحدفهذا:قالوا

مجملبجوابينفنجيبكم:أدلَّتكمعنالجوابوهوالاَخر،المقاموأمَّا

)3(.ومفصَّلٍ

ومرادِبتفسيرهأعلمُفهوالقرآنعليهأُنزِلمن:فنقول،المجملأمَّا

،(1/022)للمبرد"الكاملو"7(،1/4)"القرآنمجازو"(،141)ص"ديوانه"(1)

وغيرها.(،4/215)"الطبريو"تفسير2(،1/50)قتيبةلابن"الحديثو"غريب

المعنى.يستقيموبها،"تَشُدُّ":والرواية.النسخفيكذا)2(

.دفيليست"ومفصل"مجمل)3(
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لهايُطلَّقأنادلّهأمرالَّتيالعدَّة!ي!النَّبئيُفسَّروقد،سواهأحدٍكلِّمنالمتكلِّم

يخالفتفسيرٍكلّبل،خالفهشيءٍإلىذلكبعدالتفاتَفلابالأطهار،النِّساء

فباطل.هذا

بهاوأعلمهنَّء!ي!،ادلّّهرسولأزواجالمسألةبهذهالأمَّةوأعلمُ:قالوا

مقبولًاذلكفيقولهنَّجعلتعالىادلّّهولأنَّ،الرِّجالفيلافيهنَّلأنَّها؛عائشة

أعلمُأنَّهنَّعلىفدلَّجهتهنَّ،منإلايُعلَملالأنَّه؛والحبلالحيضوجودفي

الأطهارالأقراءإنَّ:المؤمنينأمُّقالتفإذا،الرِّجالمنبذلك

(1حَذامِ)قالتْماالفَولَفإنَّفصَدِّقوهاحَذَامِقالتفقد

بجوابٍأدلَّتكممنواحدٍواحدٍكلَّفنفردالمفصَّل،الجوابوأمَّا:قالوا

الأجوبة.فهاكم،خاصٍّ

فقط،الحيضأو،فقطالأطهارالآيةفيبالأقراءيُرادأنإمَّا:قولكمأمَّا

.آخرهلىإ...مجموعهماأو

الدَّلالة.منذكرنالما،فقطالأطهار:نقولأنفجوابه

.آخرهإلى...ثلاثةًاقتضىالنَّصُّ:قولكم

:جوابانعنهقلنا:

كوامل.بثلاثٍإلااعتدَّتفما،كاملٌقرم!عندناالطُّهربقيَّةأنَّ:أحدهما

""الأمثالانظر:مثلًا.وأصبح،صعببنلُجَيمزوجهافيهافقال،امرأةًحَذامِكانت(1)

(1/018)"الأمثالو"مجمع(،161)2/"الأمثالجمهرةو"5(،0)صعبيدلأبي

وغيرها.
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كقوله،الثَّالثوبعضاثنينعلىالجمعابمممَتُوقِع)1(العربأنَّ:الثَّاني

،لقعدةاوذو،لىشوَّانَّهافإ،،791:البقرة]!مغوُمَتٌأَشهُرٌآلحَجُّ):تعالى

عشرةثلاثَلفلانٍ:ويقولونعشر.ثلاثةأوتسعٌأوالحجَّةذيمنوعشرٌ

وقد،لغتهمفيمعروفًاهذاكانوإذاعشر)2(.الثَّالثةالسَّنةفيدخلإذاسنةً،

إليه.المصيروجب،عليهالدَّليلدلَّ

فمُقابَلٌالطُّهر،فيمنةأظهرالحيضفيالقرءاستعمالإنَّ:قولكموأمَّا

منازعيكم.بقول

فيذكرونه،الحيضهيالقرءبأنَّكتبهميُصدِّروناللُّغةأهلإنَّ:قولكم

الطُّهر.هو:بعضهموقالأو:،وقيل:بقولهميُردِفونهثمَّ،للّفظتفسيرًا

يقالبأنَّهويُصرِّحون،اللُّغةفيمسمَّيينِلهأنَّيحكوناللُّغةأهلقلنإ:

يحكيمنومنهمأظهر،الحيضفييجعلهمنومنهمهذا،وعلىهذاعلى

والشَّافعيُّمن.الحيضرجَّحفالجوهري.ترجيعغيرمنعليهماإطلاقه

للحيضيصلحالقرءعبيد:أبووقالالطّهر.أنَّةرجَّحوقداللُّغة،أئمَّة

يصلحعندهالقرءأنَّيونسعنبهأثقمنأخبرني)3(:الزَّجَّاحوقال.والطهر

يصلحوهو،الوقتالقرء:العلاءبنعمروأبووقالوالطهر.للحيض

يحتجُّونفكيف،اللُّغةأهلنصوصهذهكانتوإذاللطُّهر.ويصلحللحيض

الحيض؟الأقراءإنَّ:بقولهم

تحريف."،"العدة:النسخفي(1)

الصفة.فيالجزئينتأنيثوالجادة.النسخفيكذا2()

3(.1/40)"القرآن"معاتيفي)3(
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الدَّم،يَحتوِشُهاالَّتيالطُّهرأوقاتَيريدفإنَّهالطُّهرجعلهمنإنَّ:قولكم

.جوابانعنهالأقراء.ذواتمنليستاوالاَيسةفالصَّغيرةوإلَّا

فإنَّها،حاضتثمَّتحضلمالَّتيالصَّغيرةطُلِّقتإذابل،المنعأحدهما:

بعدهطهرلأنَّهعندنا؛الوجهينأصحِّعلىقرءًافيهطُلِّقتالذيبالطُّهرتعتدُّ

.حيضٌقبلهلوكانكماقرءًاوكانحيض،

قرءًايُسمَّىلاالطُّهرأنَّعلىيدلُّهذافإنَّذلكسلَّمناوإنأنَّا:الثَّاني

يدلُّلاوهذاقرءًا،تسميتهفيشرطٌفالدَّم،نقولوكذلك،دمانِيحتوِشَهحتَّى

الحيض.مسمَّاهأنَّعلى

وإلَّافيه،الشَّرابكونبشرطإلاالإناءعلىيقاللاالذيكالكأسوهذا

قَدَح.أوزُجاجةفهو

.خِوانٌفهووإلَّا،طعامعليهكانإذاإلاللخِوَانيقاللاالَّتيوالمائدة

.كوبٌفهووإلَّا،عُروةٍذاكانإذاإلالمسمَّاهيقاللاالذيوالكُوز

وبدون،مَبْرِيَّةًكونهاالقصبةعلىإطلاقهصحَّةفييشترطالذيوالقلم

قَصَبة.أوأُنبوبفهوالبَرْي

فَتْخَة.فهووإلَّا،غيرهمنأومنهفَصٍّذايكونأنإطلاقهشرطُوالخاتَم

جِلْد.فهووإلَّا،الصُّوفمسمَّاهعلىإطلاقهشرطوالفَرْوُ

كانتفإن،واحدةًقطعةًتكونأنمسمَّاهاعلىإطلاقهاشرطوالرَّيْطَة

.مُلَاءةٌفهيقطعتينمنملفَّقةً
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.ثوبٌفهووإلَّاورداء،إزارٌ،ثوبينتكونأنإطلاقهاشرطوالحُلَّة

تسمَّىالَّتىوهي،حَجَلةٌعليهكانإذاإلاالسَّريرعلىتقاللاوالأَريكَة

.سريرٌفهولَّاوإ2(،)وخَرْكاه(1)بَشَخانه

عِيْر.فهيوإلَّا،طينبٌفيهاكانإذاإلا)3(للتجارةتُقاللاواللَّطِيمة

سَرَب.فهووإلَّا،مَنْفذٌلهلماإلايقاللاوالنَّفَق

صُوف!.فهووإلَّامصبوغًا،كإنإذاإلاللصُّوفيقاللاوالعِهْن

سِتْز.فهووإلَّا،المرأةعلىاشتمللماإلايقاللاوالخِدْر

عصًا.فهي!الَّاالرَّأس،مَحْنِيَّةكانإذاإلا]للعصايقاللاوالمِحْجَن

بئر.فهيوإلَّافيها،الماءكونبشرطإلاالبئرعلىتقاللاوالرَّكيَّة

حَطَنبٌ.فهووإلَّاالنَّار،فيهكانإذاإلاللحَطَبيقاللاوالوَقُود،)4(

تُرال!.فهووإلَّا،نَداوتهبشرطإلاثَرًىللتُّرابيقالولا

فهيوإلَّا،بلدٍإلىبلدٍمنحُمِلَتإذاإلامُغَلْغَلةٌللرِّسالةيقالولا

.رسالةٌ

348(./1)"العربيةالمعاجم"تكملة:انظر.السريروزخارف،كِلّة:هي(1)

منقِطَععليهايوضعثمقبة،شكلعلئتركَّبالخشبمنقِطَعمنتُصنعخيمة)2(

الفارسية.منمعرَّبتانوالكلمتان73(./4)السابقالمصدزانظراللباد.

النسخ.خلاف""للجمال:المطبوعفي)3(

للثعالبي"اللغة"فقةفيكماالسياقيستقيموبه.النسخفيليسالمعكوفتينبينما)4(

.المطبوعفيثابتوهو5(.1)ص
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.(1أرض)فهيوإلَّا،للزِّراعةهُيِّئتْإذاإلاقَرَاحللأرضيقالولا

جوعٍولاخوفٍغيرمنهروبةكانإذاإلاإباقٌالعبدلهروبيقالولا

.هروبٌفهولَّاوإ،جهدٍولا

بُصَاقٌفهوفارقهفإذا،الفمفيكإنإذاإلارُضَابلهيقاللاوالرِّيق

.وبُسَاق2ٌ()وبُزَاق

وفي.بطلٌفهووإلَّاالسِّلاح،شاكِيَكانإذاكَمِيُّإلالهيقاللاوالشُّجاع

وطعْنَه،وضرْبَهقِرْنِةشجاعةَ)3(يُبطِللأنَّه:أحدهما،قولانبطلًاتسميته

بمعنىفَعَلٌفهوالأوَّلفعلى،عندهالشُّجعانشجاعةيَبطُللأنَّه:والثَّاني

اللُّغة.قياسوهو،مفعولٍبمعنىفَعَلٌالثَّانيوعلى،فاعلٍ

للماء.حملهبشرطإلاراويةلهيقاللاوالبعير

.هديَّةٌعليهكون)4(بشرطإلامِهْدًىيسمَّىلاوالطَّبَق

الأصل،فيهذا،الهَوْدَجفيركوبهابشرطإلاظَعِينةًتُسمَّىلاوالمرأة

الحديث:فيومنه،هودجٍفيتكن)5(لموإنظعينةًالمرأةتُسمَّىفقدوإلَّا

"وإلا:اللغةفقهوفي.النسخوبقيةالمطبوعفيوليمستز.م،منأرض"فهي"وإلا(1)

بَراح".فهي

.المطبوعفيليست"(وبزاق"2()

".شجاعته"تبطل:المطبوعفي)3(

".يكونأن"إلا:المطبوعوفي.النسخفيكذا(4)

.دمنساقطةتكن"لم...الهودج"في)5(
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.(1")يَجْرِينَطُعُن"فمرَّت

إذاإلاذَنُوبٌلهايقالولا،ماءٌفيهادامماإلاسَجْللهايقاللاوالدَّلو

بة.امتلأت

ميِّت.عليهكانإذاإلانَعْشٌلهيقاللاوالسَّرير

.لحمٌعليهاشتملإذاإلاعَرْقٌلهيقاللاوالعَظْم

خَرَز.فيهكانإذاإلاسِمْطًايسمَّىلاوالخَيط

فصاعدًا.اثنانفيهقُرِنَإذاإلاقَرَنللحَبْليقالولا

فإذا،واحدٍوسيرٍواحدٍمجلسٍفيانصمُّواإذاإلارُفْقَةًيُسمَّونلاوالقوم

الرَّفيق.اسمعنهميَزُلْولم،الاسمهذازالتفرَّقوا

بالنَّار.أوبالشَّمسحَمِيَتْإذاإلارَضْفًاتُسمَّىلاوالحِجارة

النَّهار.ارتفاععندإلاغَزَالةُلهايقاللاوالشَّمس

عَلَمانِ.طرفيهفيكانإذاإلامُطْرَفًايُسمَّىلاوالثَّوب

فيه.أهلهكانإذاإلاالنَّاديلهيقاللاوالمجلس

أبويها.بيتفيكانتإذاإلاعَاتِقٌلهايقاللاوالمرأة

مُرًّا.مُلوحتِهمعكانإذاإلاأُجاجًاالمِلْحالماءيُسمَّىولا

خوف!.معهكانإذاإلا]إهْطَااع،)2)للسَّيريقالولا

ا!كَتهُدلَّهةجابرحديثمن)1218(مسلمأخرجة)1(

53(.)ص"اللغة"فقهمنوالمثبت.النسخفيبياضهنا)2(
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أكثرِها.أوكلِّهاقَوائِمهفيالبياضكانإذاإلامُحَجَّلٌللفرسيقالولا

إذاإلاقرءًا)2(للطُّهريقاللافكذلكتَقصَّيناه)1(،لوطويلٌبابٌوهذا

الحيض؟أنَّهعلىيدلُّماهذافيفأيندلم،وبعدهدلمقبلهكان

نمنعفنحن،للحيضإلاالشَّارعكلامفييجئلمإنَّه:قولكموأمَّا:قالوا

الحصر.عنفضلًا،البتَّةَ)3(للحيضالشَّارعكلامفيمجيئه

أجابفقد،"أقرائِكإّيامالصَّلاةَ"دَعِي:للمستحاضةقالإنَّهقالوا:

)4(:لفظهوهذا،شفاءٌفيهبماحَرملة""كتابفيالشَّافعيُّعنه

واحتجَّ،الحيضالأقراءأنَّعُلَيَّةبنإسماعيلبنإبراهيموزعم:قال

ادلّّهرسولأنَّ:سلمةأمعن،يسارٍبنسليمانعن،أيوبعن،سفيانبحديث

أقرائِها)5(.إّدامَالصَّلاةتَدَعَأناستُحِيضتْامرأةٍفيقالصح!

،أيوبعن:سفيانقالإنَّما،قطُّسفيانبهذاحدَّثوما:الشَّافعئيُقال

عددَالصَّلاةَ"تَدَعُ:قال!ي!اللّّهرسولأنَّسلمةأمعن،يسارٍبنسليمانعن

منالشَّكُّأقرائِها(")6(،"اتّيامَ:قالأو"،تحيضهنَّكانتالَّتيوالاحنلاماللَّيالي

-181)صفارسلابن"الصاحبي"انظر:،كتبهمفيبابًااللغةعلماءبعضلهعقد(1)

،(48)صالجوزيلابن("و"المدهش(،53-05)صللتعالبي"اللغةو"فقه(،911

الثعالبي.علىهناالمؤلفواعتمد.(534-1/944)للسيوطيالمزهر"و"

منصوبًا.النسخفيكذا)2(

"للحيضة".د:ص،)3(

.(11/184،185)والآثاز"السنن"معرفةفيكما(4)

.(614)7/للبيهقي"الكبرىالسنن":ينظر(ه)

-.بهسفيانعنالشافعيطريقمن(481)8/الاثار"مشكل"فيالطحاويأخرجة)6(
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يريد،ماناحيةعلىحديثًاهوفجعلةهذا،أوهذاقال)1(ندريلا،أيوب

.بصدقٍهذافليس

أنَّ،سلمةأمعن،يسارٍبنسليمانعن،نافععن،مالكأخبرناهوقد

قبلالشَّهرمنتحيضُهنَّكاثتالَّتيوالا!ناماللَّياليعددَ"لِتنظُرْ:قالالنَّبيُّع!يووّ

ونافع)2(."ولْتُصَلِّلِتغتسلْثمَّالصَّلاة،لِتَاَعثمَّأصابها،الذييُصِيبهاأن

اللَّذينأيوبمعنَيَئيأحدبمثليقولوهو،أيوبمنسليمانعنأحفظ

كلامه.انتهى.رواهما

عنبشاربنإبراهيمطريقمن(614)7/"الكبرى"السننفيالبيهقيواخرجه

عنإبراهيمورواية،شكغيرمنحيضها"وأيامأقرائها"أيام:بلفظأيوبعنسفيان

علىسفيانوتابعأحمد،الإمامقالكماالألفاظفييغيركانلأنهفيها؛متكلمسفيان

بنالوارثوعبدزيد،بنوحماد،وهيبأقرائها""أيام:بلفظأيوبعنروايته

ورواه386(،385-/1)الدارقطنيعنهمأخرجه،عليةبنوإسماعيلسعيد،

واختلف385(،/1)الدارقطنيعندكماحيضها"أيام":بلفظمرةأيوبعنوهيب

روايتهفيهالصوابأنالبيهقيورجحوالأقراء،الحيضبلفظالتعبيرفيالرواةفيه

الشافعي.رجحهكماحيضها"أيامأوأقرائهاأيام":بالشك

".السنن"معرفةمنوالمثبت.""يدري:النسخفي(1)

274(،)دوادوأبو-،87(/1)""الأمفيالشافعيطريقهومن-(172)مإلكأخرجه2()

طريقمن)623(ماجهابنواخرجه،مالكطريقمن35()25(،0)8والنسائي

"السننفيالبيهقيوأعله،بهنافععن(اللّّهوعبيد)مالككلاهماعمربناللّهعبيد

سمعأنهوالصحيح،سلمةأممنيساربنسليمانسماعبعدم(1/394)"الكبرى

2661(.0)أحمد""مسندفيكمامنهابالسمإعصرحوقدمنها،
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فِىَاللَّهُمَاخَلَقَيَيهمنَأَنلَهُنَّ)وَلَايَحِلُّ:لىتعابقولهالاستدلالوأمَّما:لواقا

أنَّريبَفلاكلاهما،أوالحبلأوالحيضوأنَّه228(،:]البقرةأَزصَا!نَّ!

القروءأنَّعلىيدلُّلاكتمانهتحريمولكن،ذلكفيداخلٌالحيض

تنقضيفإنَّهاالأطهاركانتإذافإنَّها،الحيضهيالاَيةفي)1(المذكورة

لأجلالعدَّةانقضاءكتمانأرادتفإذا،الثَّالثةأوالرَّابعةالحيضةفيبالطَّعن

حاضتوقدكاذبةٌوهيعدَّني،فتنقضيأَحِضْ،لم:قالتغيرهاأوالنَّفقة

أظهر،الأطهارالقروءأنَّعلىالآيةدلالةفتكونوحيمئذٍعدَّتها،وانقضت

أظهر،جانبنامنفهوالاستدلالإلاأبيتموإنبها،الدِّلالةباتِّفاقنَقْنَعونحن

تنقضيالعدَّةكانتفإذا،والولادةالحيض:قالواالمفسِّرينأكثرفإنَّ

المرأةإتيانفيبينهماتسويةً،الحيضبظهورتنقضيفهكذاالولادةبظهور)2(

منهما.واحدٍكلِّعلى

لمحمماَبتممِنآل!حِيضِمِنَيَبِتصنَفى!ووًا:لىتعابقولهاستدلالكموأمَّا

-حيضةٍبإزاءشهرٍكلُّفجعل41:]الطلاقوأَشهُرٍ!هثَلَثَةُأزتَ!ؤفَعِدَّلُهُنَّإِنِ

جعلأنَّهالآيةغايةبل،الحيضهي)3(القروءأنَّفيبصريعٍهذافليس

تنتقللاحائضًادامتفمابالأشهر،الاعتدادفيشرطًاالحيضمن)4(اليأس

معإلاتوجدلاعندناالأطهارهيالَّتيالأقراءأنَّوذلك،الآيساتعدَّةإلى

."لمذكورا":ز،د(1)

.دص،فيليست"بظهور(")2(

"هو".ز:د،،ص)3(

تحريف."،"البائنز:د،ص،)4(
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الحيض؟هيتكونأنيلزمأينفمن،بدونهتكونلا،الحيض

وقروهاطلقتانالأمة"طلاق:عائشةبحديثاستدلالكموأمَّا

منَّا،ذلكتقبلوالمعليكمبهاستدللنالوحديثفهوحيضتانَّ")1(

منإلانعرفهلاغرينبٌ:الترمذيقالمعلولى،ضعيف!حديثفإنَّه

الحديث،هذاغيرالعلمفيلهيُعْرَفلاومظاهر،أسلمبنمظاهرحديث

انتهى.

وقالأيضًا.عاصمأبووضعَّفهيُعرف،لاأنَّهمع،بشيءٍليسومظاهر)2(

ضعَّفواالحديثأهلالخطّابي)4(:وقال.مجهولىحديثهذاداود)3(:أبو

حديثًانُثبِتلاأنَّاإلابه،قلناثابتًاكانلو)5(:البيهقيوقال.الحديثهذا

بخلافالقاسمعنالصَّحيحالدَّارقطنيُّ)6(:وقال.عدالتهتُجهَلمنيرويه

تُطلَّق؟كم)7(الأمةعنالقاسمسئل:قالأسلمبنزيدعنروىثمَّهذا،

فيع!ي!النبيعنأبلغكَ:لهفقيل:قال.حيضتانوعدَّتها،اثنتانطلاقها:قال

لا.:فقالهذا؟

23(.)صهتخريجهتقدم(1)

وقال.الحديثمنكر:الرازيحاتمأبوفيهقالهذاأسلم"بن:المطبوعفيبعده)2(

النسخ.فيوليست."معينبنيحتى

)9218(."السنن"في)3(

.(511)3/"السننمعالم"في(4)

37(.0)7/"الكبرىالسنن"في)5(

72(.5/)""السننفي)6(

".بم"د:)7(
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عن،القاسمعن،أسلمبنمظاهر(:1)""تاريخهفيالبخاريُّوقال

عاصم:أبوقال."حيضتانوعدَّتهاتطليقتانَّ،الأمة"طلاق:رفعهعائشة

عاصمأبووكانبه،فحدَّثنامظاهرًا،لفَيتُثمَّمظاهر،عنجريجٍابنأخبرنا

مظاهرًا.يضعِّف

بنزيدبنأسامةحدَّثني:قال،وهبابنثنا:سليمانبنيحيىوقال

لك:يقولالأميرإنَّ:فقالالأمير،رسولفأتاه،أبيهعندجالسًاكانأنَّه،أسلم

ثلالث،الأمةَ)2(الحرِّوطلاق،حيضتانالأمةعدَّة:فقال؟الأمةعدَّةكم

:للرَّسولقالثمَّ.حيضٍثلاثالحرَّةوعدَّة،تطليقتانالحغالعبدوطلاق

:قالاللّّه،عبدبنوسالممحمَّدٍبنالقاسمأسألأنأمرني:قال؟تذهبأين

أبي،إلىورجعفذهب،يقولانماإليُّفأخبرتَنيرجعتَإلاعليكفأُقسِم

ولااللّّهكتَابفيليسهذاإنَّ:لهقل:لهوقالا)3(قال،كماقالاأنَّهمافأخبره

)4(.المسلمونبهعملولكناللّّه،رسولسنَّة

الحديثأنَّعلىذلك]فدلَّ:"أطرافه"فيعساكربنالقاسمأبووقال

،)5(.محفوظٍغيرالمرفوع

.(2281/)"الأوسط"التاريخ(1)

"."للامة:صد،2()

"."وقالز:،صد،)3(

"تحفةفيالمزيوذكرهمختصرًا.(281)2/"الأوسط"التاريخفيالبخاريأخرجه(4)

.(21/862)"لأشرافا

".الاشراف"تحفةمنوالمثبت،النسخفيبياضهنا)5(
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وعدَّتها،اثنتانالأمة"طلاقمرفوعًا:عمرابنبحديثاستدلالكموأمَّا

منواحدٍغيرضعَّفهوقدالعوفيِّ،سعدٍبنعطيَّةروايةمنفهو،"حيضتان

منونافعسالمرواهماعمرابنعنوالصَّحيحالدَّارقطنيُّ)1(:قال.الأئمَّة

:يقولكانعمرابنأنَّونافعسالمعنأيضًاالدَّارقطنيُّ)2(وروى،قوله

الأمةَالحرِّوطلاق،قروءٍثلاثةوعدَّتهاتطليقتان،الحرَّةَالعبدطلاق

حيضتان.الأمةعدَّةوعدَّتها،تطليقتان

الأطهار.الأقراءأنَّعمرابنعنشكٍّبلاوالثَّابتقالوا:

الرَّجلطلَّقإذا:قالعمرابنعن،نافععن،مالكأخبرنا:الشَّافعيُّقال

ولاتَرِثُهولامنه،برئتْفقدالثَّالثة،الحيضةمنالدَّمفيفدخلتْ،امرأته

يَرِثها)3(.

أنَّشكٍّبلاومذهبهما،وعائشةعمرابنعلىمدارهالحديثفهذاقالوا:

ولا،ذلكخلافُ!النَّبيِّعنعندهمايكونفكيفالاظهار،الأقراء

إليه؟يذهبان

نأبريرة"أُمِرَتْالاَخر:عائشةحديثعنالجوابهوبعينهوهذا:قالوا

(".حيضٍثلاثتعتدَّ

)4(،تعتدَّ"أن"أُمِرَتْ:ألفاظٍبثلاثةالحديثهذارويوقدقالوا:

68(.)5/""السنن)1(

")5/96(."السنن)2(

.(42)صهتخريجهتقدم)3(

وخالفهما-،عاصمبنوعمرومسلمبنعفانروايةمن(4ه0)4/الدارقطني(4)

258



فلعلَّ،)2("حِيَضٍثلاثتعتدَّأنو"أُمِرَت(،1")الحرَّةعدَّةتعتدَّأنو"أُمِرَت

يكونأنالعجبومن.المعنىعلىمحمولة"حِيَضٍ"ثلاثروىمنرواية

هذايكونأنمنهوأعجبالأطهار،الأقراء:تقولوهيهذاعائشةعند

أصحابيُخرِجهولا،أئمَّةكلُّهم)3(الذينالمشهورالسَّندبهذاالحديث

ولاوجمعها،الأحكامبأحاديثاعتنىمنولاالمَسانِد،ولا،الصَّحيح

ولا،إليهمضطرٌّهومنالحديثهذاإخراجعنيصبروكيف.الأربعةالأئمَّة

بريرةأنَّشكَّولا؟شهرةًكالشَّمسهوالذيالمعروفالسَّندبهذاسيَّما

إلىنَعْدُهلمصحَّلوفهذا،حِيَضٍبثلاثأُمِرتإنَّهاوأمَّاتعتدَّ،أنأُمِرَت

ليه.إولبادرنا،غيره

كونهالصَّحيحأنَّريبفلاالاستبراء،بشأناستدلالكموأمَّا:قالوا

:بالقولبالتَّعلُّلللاشتغالوجهَفلاالصَّحيح،النَّصِّظاهروهو،بحيضةٍ

)4(1
وخلافُ!ي!،الرَّسولنصِّظاهرخلاففإنّه،بطهرٍتستَبرأهـنها.....

فالوجة،الامَّةجمهورقولوخلاف،الشَّافعيِّقوليمنالصَّحيحالقول

وجبتالعدَّةأنَّتقدَّممابينهماالفرق:فنقول،البابينبينالفرقإلىالعدول

فيُعلَمتتكرَّر،وبأنَّهاالطُّهر،وهوحقِّهبزمانفاختصَّتالزَّوج،لحقِّقضاءً

.هلالبنحبانروايةالدارقطنيورجَّح،"الحرة"عدة:فقالهلالبنحبان

(4/054)والدارقطني322(2/)"الأوسط"فيوالطبراني74()9"إسحاقمسند"(1)

236(.23-ه)صالحديثتخريجوتقدم7(،24)7/"الكبرىالسنن"فيوالبيهقي

2(.)770ماجهابن2()

النسخ.فيكذا)3(

النسخ.جميعفيبياضهنا)4(
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الاستبراء.بخلاف،الحيضبواسطةالبراءةمنها

لولأنَّه؛دلالةٌالأوَّلبالقرءيحصللمالأطهارالأقراءكانتلو:قولكم

يدلّلاالطُّهرهذاأنَّقطعًاومعلولمقرءًا،بقيَّتهحسبتفيهطلَّقهاثمَّجامعها

.شيءٍعلى

بانضمإمهدلالتهصحَّت،كاملينطهرينبعدطهرتإذاأنَّهافجوابه

إليهما.

...الظَّاهرةبالامورتحصلإنَّماوالأدلَّةوالعلاماتالحدودإنَّ:قولكم

.آخرهلىإ

ولادمٌقبلهيكنلموإذا،كذلككاندمانِاحتوَشَهإذاالطُّهرأنَّ:جوابه

البتَّة.بهيُعتدُّلافهذا،دمٌبعده

به،أولىالطُّهروزمان،الجمعهوالقرءأنَّقوَّةًإليهذهبناماويزيدقالوا:

جمعه.بعديخرجوإنَّما،الحيضيجتمعحينئذٍفإنَّه

وهو،مذكَّرٌالقرءأنَّعلىيدلُّ(قروءٍ)ثلاثةفيالهاء)1(وإدخالقالوا:

.حيضةٌواحدهالأنَّ)2(؛تاءٍبغيرلكانللحيضكانولوالطُّهر،

لاموضعوهذاوجوابًا،استدلالًاالقولهذاأرباببهاحتجَّمافهذا

التَّحيُّزمنبدَّفلا،القولينبينتوسُّطَلاإذ،الفريقينبينالتَّوسُّطفيهيمكن

الصِّحابة،أكابرإلىالمسألةهذهفيمتحيِّزونونحن،الفئتينإحدىإلى

هذاصحَّةعلىالاستدلالتقدَّموقد،الحيضالقرءإنَّ:بقولهمفيه!وقائلون

النسخ.منوالممبت."التاء":المطبوعفي(1)

هنا.النسخجميعفيكذا)2(
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وبادلّّه،رجَّحناهماليتبيَّنالآخر،القولأرباببهعارضعمَّافنجيب،القول

التَّوفيق.

فهو11،:]الورق!لِعِدَّلهِنَّ)فَطَلِّقُوهُنَّ:تعالىبقولهاستدلالكمأمَّا:فنقول

المرادفإنَّ،لكمحجَّةًيكونأنإلى1(منه)أقربُعليكمحجَّةًيكونأنإلى

فإنَّالعدَّة،فيالطَّلاقعلىالاَيةحملُيمكنلاإذضرورةً،العدَّةقبلطلاقها

يمكنلاإذمعنًى،فاسا-"في"بمعنىللظَّرفيَّةاللَّاملكونتضمُّنهمح-هذا

ذلكتقرَّروإذا،الحكميتقدَّموالسَّببسببها،فإنَّه،العدَّةفيالطَّلاقإيقاع

العدَّة.قبلوطلَّق،بالآيةعملفقد،الحيضالأقراء:قالفمن

قبلطلَّقفقدالطَّلاق،تتعقَّبفالعدَّةالأطهارإنَّهاقالومن:قلتمفإن

العدَّص.

لاالعدَّةقبلالطَّلاقالمرادأنَّوصحَّ،حينئذٍاحتجاجكمفبطلقلنا:

أنَّوبيانه،أرجحالحيضإرادةلكنَّ،بالاَيةيرادأنيصحُّالأمرينوكلافيها،

!وؤَاَخصُوْا:كقوله،وتُحصىتُعدُّلأنَّها؛معدودةًيعنييُعدُّممَّافِعْلةالعِدَّة

!و

منفهوويُحصى،يُعدُّممَّاالحيضةقبلالذيوالطهر،،1:الطلاقأ!ألعِدت

مسمَّىفيدخولهوهوآخر،أمرٍفيالكلاموإنَّم!،فيهالكلاموليس،العدَّة

لقروئهنَّ،فطلِّقوهنَّ:النَّصُّكانفلولا؟أمالآيةفيالمذكورةالثَّلاثةالقروء

قُرُوَء!هو،بِائقُسِصثَلَنةيَتَرَبَّ!نَمي:تعالىقوله،أمرانفهنا،تعلُّقٌفيهلكان

بقينلثلاثٍكذاافعلْ:القائلأنَّريبَولا!،لِعِدَّ!هِنَّميوفَطَلِّقُوهُنَّ:قوله:والثَّاني

إذاوكذلك،الثَّلاثمجيءقبلفعلهإذاممتثلًاالمأموريكونإنَّماالشَّهر،من

.ص،د،مفيليست"منه")1(
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الثَّلاث،مضيِّبعدفعلهإذايصدقإنَّماالشَّهر،منمضينلثلاثٍفعلتُه:قال

بقين،ثلاثٍفيفعلتُه:قالإذافانَّه"،"فيهوالذيالظَّرفحرفبخلافوهو

الثَّلاث.نفسفيواقعًاالفعلكان

منبقينأوخلونليالٍلثلاثفعلتُه:يقولونأنَّهموهي،حسنةنكتةٌوهاهنا

أرادوافمتى،ثالثهأوثانيهفيأوالشَّهر،منالثَّالثأوالثَّانيفيوفعلتُهالشَّهر،

آلَوا(1)نفسهفيهالفعلوقوعأرادواومتىباللَّام،أبتوااستقبالَهأومضيُّالزَّمان

الدَّالَّةباللامأتوااستقبالهأوالفعلمضيُّزمنأرادواإذاأنَّهمذلكوسرُّ."ب"في

أرادواهـاذا،يستقبلبماأومضىبمابهيلفظونالذيالعدداختصاصعلى

منخيروهذا("."فيأداةوهيله،المعيَّنةبالأداةأتواالزَّمانذلكفيالفعلوقوع

بقين،لثلاثٍكتبته:قولهمفي"قبل"بمعنىتكوناللَّامإنَّ:النُّحاةمنكثيرٍقول

"،"فيوبمعنى.خلونلثلاثٍ:كقولهم،"بعد"وبمعنى.لعدَّتهنَّوطلِّقوهنَّ

وقوله:،(74:لائبياءا]!ه!أ!يمَةِلؤمَصأتمَؤَرينَألمختطَ!وَنَفحُ:لىتعاكقوله

.(52:عمرانا!امهولمجهِميوفَكجفَإِذَاجَمَغتَ!ليَؤمَصِلّارَشا

كأنَّهمالمذكور،بالوقتللاختصاصبابهاعلىاللَّامأنَّ:والتَّحقيق

فتأمَّلْه.له،فكأنَّه،بهلاختصاصهاتِّساعًاالمذكورللزَّمانالفعلجعلوا

إلابعدهالمذكورالزِّمانيكنلمباللَّامأتيتإذاأنَّكوهو:آخروفرق

مقارنًاإلابهاالمجرورالزَّمانيكنلم"ب"فيأتيتومتىمنتظرًا،أوماضيًا

لِعِدَّ!هِنَّ!!وفَطَلِّقُوهُنَّ:تعالىفقوله،العربيَّةقواعدمنهذاتقرَّروإذا.للفعل

)1("نفسة"منم،ز.
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النِّساءلهايطلَّقالَّتيالعدَّةكانتوإذافيها،لاعدَّتهنَّ،لاستقبال:معناه

لاالطَّاهرفإنَّ،الحيضهوإنَّمابعدهافالمستقبلالطَّلاق،بعدمستقبلةً

هذافيها.هيالَّتيحالهابعدالحيضتستقبلوإنَّما،فيههيإذالطُّهرتستقبل

مستقبلٌهو:عافيةٍفيهولمنيقاللافإنَّهوعرفًا،وعقلًالغةًالمعروف

مُغَلًّهفبضِفيهولمنولاالأمنَ،مستقبِلٌهو:أمنٍفيهولمنولاالعافيةَ،

الشَّيءَيَستقبلأنوعرفً!لغةًالمعهودوإنَّماالمغلَّ،مستقبِلٌهو:وإحرازِه

.شواهدهممثِرأنمنأظهروهذا،ضدَّهحالٍعلىهومن

عندللعدَّةمطلِّقً!الحيضفيطلَّقمنيكونأنهذامنفيلزم:فيلفإن

فيها.هيالَّتيحالهابعدطهرهاتستقبللأنَّهاالأطهار؛الأفراء:يقولمن

هوالمرأةَلهايُطلِّقالَّتيالعدَّةأوَّلكانلوفإنَّهذلك،يلزمهمنعمفلنا:

بعدالطُّهرتستقبللأنَّهاللعدَّة؛مطلِّقًاالحيضأثناءفيطلَّقهاإذالكانالطُّهر

الطَّلاق.ذلك

إنَّماوهذا،عدَّخهنَّفيفطلِّقوهنَّ:والمعنى،""فيبمعنىاللَّام:قيلفان

الحيض.فيطلَّقهاإذامابخلافالطُّهر،فيطلَّقهاإذايمكن

وجهين:منالجواب:فيل

كلِّإفرادوالأصل،الحروففيالاشتراكعدمالأصلأنَّ:أحدهما

بالأصل.مردودةٌذلكخلاففدعوى،بمعناهحرفٍ

فيكون،الطَّلاقلزمنظرفًاالعدَّةبعضيكونأنمنهيلزمأنَّه:الثَّاني

فيفعلتُه:قلتَإذاكماالظَّرفيَّة،صحَّةضرورةَالعدَّةنفسفيواقعًاالطَّلاق

سابقًاالظَّرفبعضيكونأنهذامنالاستعمالفيالغالببل،الخميسيوم
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ولاتُقارِنهولا،الطَّلاقتتعقَّبالعدَّةفإنَّهذا،امتناعفيريبَولا،الفعلعلى

عليه.تتقدَّم

ابن))1قراءةذلكعلىوساعد،"في"بمعنىاللَّامأنَّسلَّمناولوقالوا:

القرءيكونأنذلكمنيلزملافإنَّهعدَّتهنَّ(،قُبُلِفي)فطلِّقوهنَّ:وغيرهعمر

وما،المحسوبالمعدودوهو،الحيضهويكونحينئذٍالقرءفإنَّالطُّهر،هو

لوجهين:وضمنًاتبعًاحكمهفييدخلالطُّهرمنقبله

قيل:فإذاطهر،)2(يتقدَّمهأنالحيضضرورةمنأنَّ:أحدهما

مدَّةمنالطُّهرذلككانالطُّهرأثناءفيوهي،حيصٍثلاثلربَّصي)

فإنَّه،ليلةٍأثناءفيوهو،أيَّامٍثلاثةهاهناأقِمْ:لرجلقيللوكما،التَّربُّص

الآخريناليومينليلةتدخلكمايليها،الذياليوًمفياللَّيلةتلكبقيَّةيدخل

تبعًاالنَّهارذلكتمامدخل،ليالٍثلاثَأقِمْالنَّهار:فيلهقيلولويومَيْهما.في

تليه.الَّتيللَّيلة

الطُّهرفكان،قبلهالرَّحمفيالدَّمباجتماعيتمُّإنَّماالحيضأنَّ:الثَّاني

لامالوازمهفمنبالحيضالحكمعُلِّقفإذا،الحيضلوجود)4(وسببًامقدِّمةً

فإنَّ،واللَّياليالايّاممنأبلغهذاأنَّيظهروبهذا.بوجودهإلاالحيضيوجد

الطُّهروهناالآخر،لوجودسببًاأحدهماوليس،متلازمانوالنَّهاراللَّيل

."5افرو":م،ص،د(1)

."ميتقد":د(2)

."بصنتر":م،ح،ز(3)

الوجود"."وسبب:م،ز،ج(4)
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لاستقبالأي!ولِعِدَّدهِنَّ!ه:سبحانهفقوله،الرَّحمفيالدَّملاجتماع(1سببًا)

فإذاقبلها.الَّتيبالأطهارحيضٍثلاثتتربَّصوهيتتربَّصها،الَّتيالعدَّة

المحسوبة،العدَّةفيهتستقبلالذيالوقتفيطُلِّقتفقدالطُّهرأثناءفيطُلِّقت

أثناءفيطُلِّقتلومابخلافالأطهار،منقبلهابماالحيضهيالعدَّةوتلك

العدَّةهوليسالحيضذاكبقيَّةلأنَّتحسبها؛لعدَّةٍتُطلَّقلمفإنَّها،حيضةٍ

فيهاتحبسلائهاعذتُسمَّىوإنَّما،لأصلٍتبعًاولاأصلًاالمرأةبهاتعتدُّالَّتي

.الأزواجعن

،،11:74!نبياء!هوألمخمَةِلؤمَصأقشطَآتمَؤَزِلنَميووَنَفحَ:فقولهاهذعُرِفاذإ

القسطإنَّ:قيلوقد.القيامةيوملأجل:أي،التَّعليللامتكونأنيجوز

شروطاستودنىوقد،الفَسطلأجلنضعهاأي،لهمفعولىأنَّهعلىمنصوبٌ

فلي!ست78(،:]الإسراء!الثّصضسِلِدُلُوكِألمحهلَغ!أَقوِ:تعالىقولهوأمَّا.نصبه

الشَّمس،دلوكلأجل:أيالتَّعليل،لامإنَّها:قيلبلقطعًا،"في"بمعنىاللَّام

فُسَرسواءٌالدُّلوك،وقتَإقامتهاالمرادليسفإنَّه،"بعد"بمعنىإنَّها:وقيل

علىالعدَّةآيةحملُويستحيل،بعدهبالصَّلاةيؤمروإنَّما،الغروبأوبالزَّوال

بعدفطلِّقوهنَّ:المعنىيصيرإذ،عليهالعدَّةآيةحمليستحيلوهذا)2(،ذلك

ومعلولمعدَّتهنَّ،لاستقبالفطلِّقوهنَّ:المعنىيكونأنإلايبقَفلم.عدَّخهنَّ

الأطهارالأقراءكانتولو.بالحيضالعدَّةطاهرًااستقبلتطُلِّقتإذاأنَّها

أنَّ!ي!النَّبيُّفبيَّنبالأطهار،العدَّةلتستقبلحائضًاتُطلَّقأنالسُّنَّةلكانت

منصوبًا.النسخفيكذا(1)

"وهكذا(".:المطبوعوفي.النسخفيكذا)2(
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بعدعدَّتهالتستقبلطاهرًاتُطلَّقأنهيالنِّساءلهاتُطلَّقأنادلّّهأمرالَّتيالعدَّة

الطَّلاق.

بلاالطَّلاقبعدعدَّتهااستقبلتالاطهارالأقراءجعلنافإذا:قيلفإن

الطُّهر.ينقضيحتَّىقولهعلىتستقبلهالمالحيضجعلهاومن،فصلٍ

،مستقلَّةٍفائدةٍعلىيحملأنبدَّلاوتعالىتباركالرَّبِّكلام:قيل

وهذافيه،فائدةلابعدهالعدَّةتكونطلاقًافطلِّقوهنَّ:معنىعلىالاَيةوحمل

يستقبلنلا،العدَّةفيهيستقبلنطلاقًافطلِّقوهنَّ:المعنىكانإذامابخلاف

فلمبه،يُعتدُّلاطهرًااستقبلتحائضًاطُلِّقتإذافإنَّهابه،يُعتدُّلاطهرًافيه

عدِّتهنَّ(،قُبُلِفي)فطلِّقوهنَّ:قرأمنقراءةويوضِّحه.العدَّةلاستقبالتُطلَّق

كقبلبه،تستقبلالعدَّةيديبينيكونالذيالوقتهوالعدَّةوقُبُلُ

بينفالفرق،عدَّتهنَّأوَّلفي:لقيلذكروهماأريدلوأنَّهيوضِّحه(.1)الحائض

وأوَّلِه.الشَّيءقُبُلِ

العدَّة.قبلطلَّقهاقدلكانالحيضهيالقروءكانتلو:قولكموأمَّا

الطَّلاقتفارقلاالعدَّةفإنَّوشرعًا،عقلًاالواجبهووهذاأجل،قلنا:

عنه)3(.تأخّرها)2(يجببل،تسبقهولا

الحيض.فيطلَّقهالوكماعليها،تطويلًاذلكفكان:قولكم

التَّطويلخشيةُالحائضطلاقتحريمفيالعلَّةأنَّمبنيُّعلىهذا:قيل

."(الحائط":مد،،ص(1)

."خيرهاتأ":د،ص(2)

."عنها":مز،د،)3(
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لوبأنَّهاويُفسِدونه،التَّعليلهذا(1يرضَون)لاالفقهاءمنوكثيرٌعليها،

لأجلذلككانولوله،يُبَحْلمالتَّطويلواختارتفيهبالمطلّقرضيت

المطلِّقحقُّهوالذيالرَّجعةإسقاطيُباحكمابرضاها،لهلأُبيحَ)2(التَّطويل

مذهبوهو،القولينأحدفيوبدونهاتِّفاقًا،بالعوضبإسقاطهابتراضيهما

طلاقه!حرمإنَّما:ويقولون،ومالكأحمدعنالرِّوايتينوإحدى،حنيفةأبي

لأجلالتَّحريمأنَّسلَّمناولوعنها.رغبتهوقتفيطلَّقهالأنَّهالحيضفي

مُضِيُّالحيضةفتنتظرحائضًا،يطلِّقهاأنالمضرُّفالتَّطويل)3(عليهاالتَّطويل

بالطَّلاق،لعدَّتهامستقبلةًتكونفلاالعدَّة،فيتأخذثمَّيليها،الذيوالطّهر

يتحقَّقفلاالطُّهر،انقضاءعقيبَالعدَّةتستقبلفإنَّهاطاهرًاطُلِّقتإذاوأمَّا

التَّطويل.

زمنفيالحيضيجمعوإنَما،الجمعمنمشتقّالقرءإنَّ:وقولكم

الطُّهر.

الجمعمنمشتقٌّهووالَّذي،ممنوعهذاأنَّأحدها:،أجوبةٍثلاثةعنه

منوالقرء،يقضيكقضىيَقرِيقَرىمنالمعتلِّ،منالياءبناتمنهوإنَّما

،مختلفانأصلانوهماينْحَر،كنَحَريقرأقرأمنالهمز،بناتمنالمهموز

سُمِّيتومنه،جمعتُه:أي،أَقرِيهالحوضفيالماءقريتُ:يقولونفإنَّهم

يضمُّهاأييَقْرِيها،لأنَّه؛فيهتجتمعالذيللبيت:النَّملقريةومنه،القرية

التَّوقيتوجهعلىوالخروجالظُّهورمنفإنَّهالمهموزوأمَّاويجمعها.

."يوهونلا":د(1)

النسخ.منوالمثبت.المعنىيقلبخطأ،"تبحلم":المطبوعفي)2(

.دمنساقطة"فالتطويلعليها")3(
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لامحدودًامقدارًاويُخرِجهيُظهِرهقارئهلأنَّ؛القرآنقرأتُومنهوالتَّحديد،

]القيامة:!هولجنَاجمعَهُووَقُثانَيُإِدأَّميو:لىتعاقولهعليهويدلُّ،ينقصولايزيد

ولهذامحضًا.تكريرًالكانواحدًاكاناولو،والقرآنالجمعبينففرِّق(،17

قراءتهفجعل(،1)بيَّنَّاهفإذا(،81:]القيامةقُغانَهُو!وفَألتخَّ!و!اذَاقَرئهُ:عبَّاسٍابنقال

الجمع،منمشتقّالقرآنأنَّ)2(عبيدةأبوزعمكمالا،وبيانهإظهارهنفسَ

هذامنهوجنينًا،قَرأتْوماقطُّ،سَلًىالنَّاقةهذهقَرأتْما)3(:قولهمومنه

عليكويُقرِئيُقرِئكفلان:ومنه.وأظهرتْهأخرجتْهوماولدتْهماأي،الباب

وأحيضةًالمرأةقرأت:قولهمومنه.والبيانالظُّهورمنهو،السَّلامَ

الجنين.كظهوركامنًا،كانماظهورالحيضلأنَّحاضتهما؛:أيحيضتين،

فانَّهما،والرِّيحالمطريُظهِرالذيالوقتوهو،الرِّيحوقَرْءالثُّريَّا،قَرْء:ومنه

كتبفيالمصنِّفونالاشتقاقهذاذكروقد،مخصوصٍوقتٍفييظهران

الحيضفيالمعنىهذاأنَّريبولا)4(،وغيرهعمروأبووذكره،الاشتقاق

الطُّهر.فيمنهأظهر

.الرِّجالمنبهذاأعلموالنِّساءالأطهار،القروء:قالتعائشةإنَّ:قولكم

وأفهمَكتابهمنادلّّهبمرادأعلمَالنِّساءجعلمن:يقالأنفالجواب

،طالبٍأبيبنوعليِّالخطَّاب،بنوعمرالصِّدِّيق،بكرٍأبيمنلمعناه

ونزولُ!؟ادلّّهرسولأصحابوأكابرالدَّرداء،وأبي،مسعودٍبناددّهوعبد

.(0691)2حاتمأبيوابن9(1/0)(""تفسيرهفيالطبريأخرجه(1)

.(2278/)"القرآنمجاز"في2()

."قولة"ز:د،،ص)3(

)قرأ(.("العروستاجو"("العرب"لسانانظر:(4)
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نزلتاَيةٍكلُّكانتوإلَّاالرِّجال،منبهأعلمُأنَّهنَّعلىيدلُّلاشأنهنَّفيذلك

فيتقليدهنَّالرِّجالعلىويجبالرِّجال،منبهاأعلمَالنِّساءتكونالنِّساءفي

وتحريم،الحيضوآيةِ،الرَّضاعباَيةالرِّجالمنأعلمفيَكُنَّوحكمها،معناها

وآيةومدَّتهما،والفصالالحملوآيةعنها،المتوفَّىعدَّةوآية،الحائضوطء

بهنَّ،تتعلَّقالَّتيالاَياتمنذلكوغيرفيها،ذكرلمنإلاالزِّينةإبداءتحريم

الاَياتهذهحكمفيتقليدهنَّالرِّجالعلىويجب،نزلتشأنهنَّوفي

البتَّةَ.إليهسبيللاوهذاومعناها،

والرِّجالُ،العقلووفورِوالمعرفةالفهمعلىبالوحيالعلمومداركيف

والنِّساءالرِّجاليختلفيكإدلابل،منهنصيبًا)1(وأوفرُالنِّساء،منبهذاأحقُّ

عائشةاختلفتإذا:يقالوكيف.الرِّجالجانبفيوالصَّوابإلامسألةٍفي

إنَّ:مسألةفيمسعودٍبناللّّهوعبدطالبٍأبيوعليُّبنالخطَّاببنوعمر

وإن؟راشدانخليفتانفيهقولٌإلاالأولىوهل؟أولىعائشةبقولالأخذ

البتَّةَ،الصَّوابيعدوهلاممَّاالقولفذلكعنهحُكِيكمامعهماالصِّدِّيقكان

قولُويكفينا،غرابةٌففيهالصِّدِّيقعنوأمَّا،ثابتوعليعمرعنالنَّقلفإنَّ

وأبيالدَّرداءوأبيمسعودٍوابنوعليعمرمثلفيهمالصَّحابةمنجماعةٍ

هؤلاء؟أمثالعلىوفهمهااكأيلَّهُعَتفَارَالمؤمنينأمِّقوليُقدَّمفكيف،موسى

الحرمة،ينشر)2(اللبنرضاعترىكأإددَّهُعَتهَاعائشةفهذه:يقالثمَّ

منغيرهاخالفهاوقد،الصَّحابةمنجماعةٌومعهاالمحرميَّة،ويُثبِت

منبهذاأعلمُالنِّساء:قلتمفهلَّابه،التَّحريمحديثروتوهيالصَّحابة،

".)1(ص،د:"نصيب

النسخ.خلاف"الكبير":المطبوعفي)2(

926



خالفها؟منقولعلىقولهاورجَّحتمالرِّجال،

بخمسإلاالتَّحريمترىلاعائشةوهذه:مالكلأصحابونقول

النِّساء:قلتمفهلَّا،حديثينفيهوروت،الصَّحابةمنجماعةومعها،رضعاتٍ

خالفها؟منقولعلىقولهاوقدَّمتمالرِّجال،منبهذاأعلم

فيه.معهمالنِّساءفيستوي،الرِّجالإلىيتعدَّىحكمٌهذا:قلتمفإن

النِّساءيستويأنفيجب،مثلهالرِّجالإلىالعدَّةحكم(ويتعدَّى)1:قيل

المسألةهذهفيالرِّجال)3(قوليُرجَّحثمَّ.بهخفاءَلاوهذافيه،معهم
)2(.

علىالحقَّضر!اللّّهلأنَّالحز!هذامنلواحدشهدمحك!ي!اللّهل0)4(بأ 00صًرسو
قولًا،فيهاقالمواضععدَّةفيوتعالىتباركربَّهوافقوقدوقلبه)5(.لسانه

وأوَّلهالنَّومفيإنائهفضلَ!ي!النَّبيُّوأعطاهقال)6(،مابمثلالقرآنفنزل

فتقليدُهالتَّقليدمنبدٌّيكنلمفإذامُلْهَم)8(،مُحدَّثبأنَّهلهوشهد)7(،بالعلم

.""وتعدىد:(1)

"معهن".:النسخفي)2(

.دفيليست""الرجال)3(

"."لأنز:د،،ص4()

والحاكم(،5968)حبانوابن3682(،)والترمذي(،65)79أحمدأخرجه(5)

صحيححسن"حديث:الترمذيوقالآ!دلَّةُعَتطُ،رَعمرابنحديثمن39()3/

".غريب

آدلَّةُ!3عكَنهُ.رَعمرحديثمن)9923(ومسلم(،204)البخاريأخرجة)6(

آ!دلَّةُعَت!.رَعمرابنحديثمن923(1)ومسلم82(،)البخاريأخرجه)7(

من)8923(ومسلمآدلَّهُ!ثكَتهُ،رَهريرةأبيحديثمن)9368(البخاريأخرجه)8(

آ!للَّهُعَتفَا.رَعائشةحديث
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هوفتحكيمهاالمتنازعينبينتَفْصِلالَّتيهيالحجَّةكانتوإن،أولى

الواجب.

،مسعودٍوابنعليبقوليقولونلا،الحيضالأقراء:قالمنإنَّ:قولكم

لاوأنتم،تغتسللممابرجعتهاأحقُّهو:يقولعليًّافإنَّ،عائشةبقولولا

بذلك،يقوللاممَّنتناقضًايكونأنغايتهفهذا=القولينمنبواحدٍتقولون

علي،بقوليقولعمَّنعارُها)2()1(ظاهرٌشَكاةٌفتلك،حنيفةأبيكأصحإب

إلىعندهتبقىالعدَّةفإنَّ،ذلكحكايةتقدَّمكما،وأصحابهأحمدالإماموهو

الحيضالأقراء:يقولعمَّنندَذرونحن،وافقهعليُّومنقالهكماتغتسلأن

الأقراء:يقولمنوافقفإنَّه،تغتسللممابهاأحقُّهو:يقولولا،ذلكفي

أوجبلمعارضٍالغسلعلىانقضائهاتوقُّف)3(فيوخالفهذلك،فيالحيض

هذافيهتصرَّفتممانعدُّذهبناولوالفقهاء.سائريفعلهكما،مخالفتهله

تناقضًايكنلمصحيحًاالمعارضهذاكانفإنلطالَ)4(.بعينهالتَّصرُّف

المسألتينإحدىفيقولِهمضعفُيكنلمصحيحًايكنلموإن،منهم

أكابر()هموافقةفإنَّ،الأخرىالمسألةفيلهمموافقتهممنلهمبمانعٍعندهم

خيرقولهممعظمفي-الرَّاشدينالخلفاءمِنفيهممَنوفيهم-الصَّحابة

البتَّةَ.يُعتَبرلابحيثهـالغائهجميعهقولهمفيمخالفتهممنوأولى

.اظاهرا":،حم(1)

الهذلي:ذويبأبيقولإلىالمؤلفنظر2()

عارُهاعنكظاهرٌشكاةٌوتلكأحبُّهاأنّيالواشونوعَيَّرها

"."موقف:د،ح،ص)3)

.المطبوعمنساقطة""لطال4()

."موافقته"د:،ص،م(ه)
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لاقلنا:بل،الغسلعلىانقضائهاتوقُّففي)1(نخالفهملمثمَّقالوا:

قولهمفيفوافقناهم،صلاةٍوقتعليهايمضيَأوتغتسلتحَّىتنقضي

حكمفيصارتلأنَّهاالصَّلاة؛وقتبمُضِيِّانقضاءهاعليهموزدنا،بالغسل

للخلفاءالصَّريحةالمخالفةفأينذمَّتها،فيالصَّلاةاستقراربدليلالطَّاهرات

الرَّاشدين؟

معنًى.للغسلاللّهكتابفينجدلا:قولكم

علَّقوإنَّما،إثباتٍولابنفيٍللغسليتعرَّضلمتعالىاللّّهكتاب:فيقال

بهينقضيفيماوالخلفالسَّلفاختلفوقد.الأجلبانقضاءوالبينونةالحلَّ

وأبالغسل:وقيلمنه)2(.بالغسل:وقيل.الحيضبانقطاع:فقيل،الأجل

الثَّالثة.الحيضةفيبالطَّعن:وقيل.لاكثرهانقطاعهأوصلاةٍمُضِيِّ

أحمد:الإمامقالالرَّاشدين،الخلفاءقضاءالغسلعلىوقفهمنوحجَّة

وهمقالوا:.الثَّالثةالحيضةمنتغتسلحتَّى:يقولونمسعودٍوابنوعليعمر

المذهبهذارويوقد،رسولهعلىأنزلماوحدودِ،تعالىاللّهبكتابأعلم

الدَّرداء،وأبيوعبادةموسىوأبيعفَّانبنوعثمانالصِّدِّيقبكرٍأبيعن

الصِّدِّيقمذهبإنَّ:قيلهاهناومن.عنهموغيره)3(""المغنيصاحبحكاه

الحيض.الأقراء:أنَّمعهذكرومن

حيضهاانقطعإذاالمرأةفإنَّ،الفقهمنوافرٌحظّلهالقولوهذاقالوا:

".)1(م،ز:"من

.دص،فيليستمنه("بالغسل:"وقيل)2(

)3(1(/140.)2
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والوجوه،وجهٍمنالحُيَّضحكموفي،وجهٍمنالطَّاهراتحكمفيصارت

حكمفيفيهاهيالَّتيالوجوهمنأكثرالحُيَّضحكمفيفيهاهيالَّتي

وفيالصَّلاة،ووجوبالصِّيامصحَّةفيالطَّاهراتحكمفيفإنَّها،الطَّاهرات

فيواللُّبث،الحائضعلىحرَّمهمنعندالقرآنقراءةتحريمفيالحيَّضحكم

أحدفيالطَّلاقوتحريمالوطء،وتحريم،بالبيتوالطَّوافالمسجد،

يُخرِجوهاولم،للنكّاحالصَّحابةوأكابرالرَّاشدونالخلفاءفاحتاط،القولين

حقِّهافيالطَّاهراتحكمثبوتوهوفيه،ريبَلا1()بيقينٍإلاثبوتهبعدمنه

الأحكامتلكفيحائضًاجعلُهاليسإذمثله،بيقينٍلليقينإزالةً،وجهٍكلِّمن

الفقهأدقِّمنوهذا،الرَّجعةوثبوتالزَّوجيَّةبقاءفيحائضًاجعْلِهامنأولى

ماخذًا.وألطفه

الأعشى:قولوأمَّا:قالوا

نسائكا)2(قُروءِمنفيهاضَاعلما

نُنكره.لاونحنالطُّهر،فيالقروءاستعمالفغايته

فترجيحٌ-بالاسمأولىفكان،الحيضمن)3(أسبقالطُّهرإنَّ:قولكم

ثمَّالوجود؟فيسابقًاكانإذابالاسمأولىيكونأينفمنجدًّا،طريف!)4(

الأقراء:يقولمنجمهورعنددميسبقهلمماقرءًايُسمَّىلاالسَّابقذلك

النسخ.خلاف"بقيد":المطبوعفي(1)

تخريجة.تقدمبيتشطروهو.""نسائكز:د،،ص)2(

"."اشتقد:،ص)3(

"."ظريف:م4()
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به؟أحقُّالوجودإلىمعانيهأسبقإنَّ:مشتركٍلفظٍكلِّفييقالوهلالأطهار،

بكونهأولى،17]التكوير:!إِذَائَح!عَسَ!وؤَاقلِ:تعالىقولهمنعسعسفيكون

الضِّياء!علىسابقالظَّلامفإنَّالوجود،فيلسبفَهاللَّيللإقبال

الأمركانلواللّّهفلعَمْرُبالأطهار،القروءفسَّرالنَّبيُّع!موّإنَّ:قولكموأمَّا

اعتقادًاالقولهذاإلىولبادرناالأطهار،بأنَّهاالقولإلىسبقتمونالماكذلك

وبيانه:تفسيرهعلىإلاالمعوَّلوهلوعملًا،

(1أطوِّفُ)للمُقامِأنِّيتَدْرِولمبأرضِناأقمتملوسُليمىتقول

بالحيض،للقرءتفسيرهعلىيدلُّماومعناهكلامهصريحمنبيَّنَّافقد

.كفايةٌذلكوفي

فصل

أدلتناعلىاعتراضكمعنالأجوبةفي

]البقرة:!قُرُوَء)ثَنثَةَ:بقولهالاستدلالعلىالاعتراضفيقولكم

ترجمةفهذا=كاملٌقرءٌالطُّهربقيَّة:أي،كواملتكونأنيقتضيوأنه228،،

تستدِلُّونفكيفاللُّغة،فيأوالشَّارعلسانفيقرءًاكونهفيوالشَّأن،المذهب

الأطهارالأقراء:يقولممَّنفيهلهغيركممنازعةمح،بالمذهبعلينا

مناللَّحظةأنَّالعربلغةفيأوالشَّارعلسانفيأوجِدُوناولكنتقدَّم؟كما

الأطهارالقروء:قالمنبعضأنَّعندكمماوغايةكاملًا،قرءًاتُسمَّىالطُّهر

الجزءوهذاكيفماذا؟وكانقرم!،فيهالمطلقالقرءبقيَّة:يقولون-كلُّهملا-

262(،/1)للمبرد"و"الكامل(،701)ص""ديوانهفيالوردبنلعروةالبيت(1)

.82()3/"لأغانياو"
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الطُّهرهوالآيةفيالقرءمسمَّىكانفإذا؟ريبٍبلاطهرٍبعضالطُّهرمن

(1)الجميعبينمشتركًاالقرءيكونأويقينًا،قرءٍبعضهذايكونأنوجب

.أحدٌبهيقللموأنَّه،ذلكإبطالتقدَّموقد،والبعض

جوابهالثَّالث،وبعضاثنينعلىالجمعاسمتُوقِعالعربإنَّ:قولكم

:وجوهٍمن

فيظواهرهيالَّتيالجموعأسماءفييقعفإنَّماوقعإنهذاأنَّأحدها:

ولمولمَّا)3(،فكلَّامسمَّاها)2(فينصوصٌهيالَّتيالعددصيغوأمَّامسمَّاها،

ألشُّهُورِعِندَعِدَّةَإِنَّ):تعالىكقولهبمسمَّاها،مسبوقةلاإالعددصيغةتَرِد

فِىكَقفِهِو)وَلبَثُوْا:وقوله،6،3:لتوبةا]!وألهِ!تَبِفِىأشاسَثصرَشَقماأدلَّهِ

فِىأَيَّاصمص)فَصِيَامُرثَنَثَةَ:وقوله،،52:]الكهف!صعًا!ووَازدَادُوْانِينَ!ممِاْئَهٍثَنَثَ

لٍلَيَاسَخَّرَهَاعَلي!سَبعَ):لهقوو،،691:لبقرةا]كاَمِلأ!عَثمَتإِذَارَجَغؤتهكَالحجِّوَسَتعَةٍ

منمسمَّاهدونواحدٍموضعٍفيبهيرادلاممَّاونظائره7،،:الحاقة1أَلَّاوٍ!وَفًنِيَةَ

إلحاقهيصحُّفلا،جمعٍبصيغةليسعددٍاسم!قُرُوَء)ثَلَنة:وقولهالعدد.

لوجهين:معلوماتٍبأشهرٍ

)4(،المنفصلالتَّخصيصيقبللامسمَّاهفينصّالعدداسمأنَّأحدهما:

".)1(ز،ح،ص،د:"الجمع

.صمنساقطةمسماها"...صيغ"وأما)2(

.(1/12)الكتابأولفيالأسلوبهذاعلىالتعليقسبق)3(

ولي!ست."المنفصلالتخصيصيقبلفإنه،العامالاسم"بخلاف:المطبوعفيبعدها4()

النسخ.في
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فيمانصٌّهوالذيالاسمفيالتَّوسُّعالظَّاهرالاسمفيالتَّوسُّعِ(من)1يلزمفلا

يتناوله.

عندمجازًافقطالاثنينفياستعمالةيصحُّالجمعاسمأنَّ:الثَّاني

الثَّالثوبعضِاثنينفياستعمالهفصحَّة،بعضهمعندوحقيقةًالاكثرين،

فِلأُمِّهِوَإِخوًَلَهُ!و!ان!انَ:تعالىقاللماولهذا،الثَّلاثةبخلافأولى

اخًدِ!ر)فَث!هَدَهُ:قالولمَّا،أخوينعلىالجمهورحملة،11]النساء:ألسُّدُل!!هو

الأربع.دونماعلىأحايحملهالما6ادنور:أأَرقيُشَهَدَت!

الثَّالثوبعضاثنينفيالجمعاستعمالصحَّوإنأنَّه:الثَّانيوالجواب

بيناللَّفظداروإذااللَّفظ،وفقعلىالمعنىيكونأنوالحقيقةمجاز،أنَّهإلا

به.أولىفالحقيقةومجازهحقيقته

فيالثَّالثوبعضِاثنينفيالجمعاستعمالجاءإنَّماأنَّه:الثَّالثالجواب

هذهأثناءفييكونإنَّماالتَّاريخلأنَّ؛خاصَّةًوالأعواموالشُّهورالا!ينّامأسماء

وكذلكيُدخلونها،لاوتارةًالتَّاريخفيالنَّاقصةالسَّنةيُدخِلونفتارةً،الازمنة

وأرادوااللَّياليفأطلقوا،غيرهفييتوسَّعوالمماذلكفيتوسَّعواوقد،الالام

وبالعكس.،أخرىوبدونهاتارةًمعهاالالام

آلحَجُّميو:قولهوهو،القلَّةجمعفيجاءالتَّجوُّزهذاأنَّ:الرابعالجواب

منوكان،كثرةٍجمع!وقُرُؤء!وثَلَثَةَ:وقوله،،791:]البقرة!وأَشهُرُمَّعوُمَتٌ

عندالحقيقةهوبل،الكلامعلىالأغلبهوإذ،أقراءٍثلاثة:يقالأنالممكن

،فائدةٍمنلهبدَّلاالكثرةصيغةإلىالقلَّةصيغةعنفالعدولالنُّحاة،أكثر

.ص،د،ح،مفيليست"من")1(
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غيرها،يظهرولا،فائدةًيكونأنيصلحالجمعهذافيالتَّجوُّز(1)ونفي

اعتبارها.فوجب

فيماالثَّالثوبعضاثنينعلىيُطلقإنَّماالجمعأنَّ:الخامسالجواب

يقبله،لامادون،ذلكونحووالعاموالشَّهراليوموهوالتَّبعيض،يقبل

قرأينِالأقراءذات)2(الأمةعدَّةجعلتولهذا،يتبعَّضانلاوالطُّهروالحيض

قياممعهذاونصفًا،قرءًالجعلتالقرءتنصيفأمكنولوبالاتِّفاق،كاملين

أولى.للتَكميلالمقمَضيقياممعالتَّبعيضيجوزلافأنللتَّبعيض،المقتضي

الشَّرع.فيحكمٌلبعضهليسالقرءأنَّالمسألةوسرُّ

ثَلَثَةُ)فَعِدَّلُهُنَّ:والصَّغيرةالاَيسةفيقالسبحانهأنَّه:السَّادسالجواب

عنبدلٌوهي،كواملثلاثأنَّهاعلىالأمَّةاتَّفقتثمَّ(،4:الطلاقأأَشهُرٍ!و

أولى.المُبدَلفتكميل،الحيض

لاوالطُّهرَ،الحيضَمسمَّيينِلهبأنَّيُصرِّحوناللُّغةأهلإنَّ:قولكم

ذكرناها،الَّتيللوجوهأولىالحيضعلىحمْلَهولكنَّ،فيهننازعكم

الرَّاجح.علىالحملوجبمعانيهأحدتُرجِّحقرائنبهاقترنإذاوالمشترك

ترجيحٌفهذا،الأصحِّعلىقرءٌدلميسبقهلمالذيالطُّهرإنَّ:قولكم

أربعبنتطهرأنَّقطُّالعربلغةفييُعرففلاوإلَّا،بالمذهبللفظهوتفسيرٌ

شرعًا،ولاعرفًاولالغةًلاالأقراءذواتمنتُسمَّىولاقرءًا،يُسمَّىسنين

.وجودهمعإلاقرءًايكونولاالقرء،مسمَّىفيداخلٌالدَّمأنَّفثبت

".)1(م،ز:"وبقي

."تواذ":مز،،د،ص(2)

277



الألفاظمنوغيرهماوالقلمكالكأسللتَّسميةشرطٌالدَّم:قولكم

،بشروطٍواحد!حقيقةالألفاظتلكمسمَّىفإنَّ،فاسدٍ(1)بنظرٍالمذكورة

فالحيضحقيقةً،منهماكلٍّعلىيقالىوالحيضالطُّهربينمشتركوالقرء

فافترقا.،مسمَّيَيْهأحدفياستعمالهفيشرطأنَّهلاحقيقةًمسمَّاه

للحيض.الشَّارعلسانفييجئلم:قولكم

فيالبتَّةَللطُّهركلامهفييجيلمبل،للحيضكلامهفيمجيئهبيَّنَّاقدقلنا:

عن)2(أيوبعنروىعيينةبنسفيانأنَّتقدَّموقد،واحدٍموضعٍ

الصَّلاة"تَدَعُ:المستحاضةفيع!يوّالنَّبيِّعنسلمةأمعنيسارٍبنسليمان

أقرائِها".إلّامَ

قطُّ.سفيإنبهذاحدَّثما:قالالشَّافعئيَإنَّ:قولكم

سمعهمابموجبفقالبه،يحدِّثسفيانيسمعالشَّافعيُّلمأنَّ:جوابه

تحيضهنَّكانتالَّتيوالا"لّاماللَّياليعددَ"لِتنظُرْ:قولهمنعنهأو،سفيانمن

وعدالته.وصدقهبحفظهيُستَرابلامنسفيانمنسمعهوقد،الشَّهر"من

ادلّّهرسولسألتأنَّهاحُبَينرأبيبنتفاطمةحديثمن"السُّنن")3(فيوثبت

فاذافانظريعِرْق،ذلك))إنَّما:ع!ي!اللّّهرسوللهافقال،الدَّمإليةفشكتْءوو

النسخ.خلاف"تنظير":المطبوعفي(1)

"."السختيانيبعدها:دفي)2(

2736(،0)أحمدوأخرجه62(.0)ماجهوابن2(،11)والنسائي28(،0)داودأبو)3(

أبوجهَّله،المغيرةبنالمنذرإسنادهوفي(،1/194)"الكبرى"السننفيوالبيهقي

الألبانيوصححةشواهد،ولة.""مقبول1968(:)التقريبفيحجرابنوقال،حاتم

38(.2/)داود"(أبي"صحيحفي
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إلىالقرءبينماصلِّيثمَّفتطهَّري،قروكمرَّوإذاتصلِّي،فلاقروكأتى

في،مرَّاتٍأربعالقرءلفظفيهفذكر.صحيحٌوإسنادهداود،أبورواهالقرء(".

صحَّحهوقد،قبلهالذيإسنادوكذلكالطُّهر.لاالحيضبهيريدذلككلِّ

الحفَّاظ.منجماعة

كانتالَّتيوالأئاماللَّياليعدد"لِتنظُرْ:فيهقالالذيسفيانحديثوأمَّا

مابوجهٍبهاحتججناالذياللَّفظوبينبينهتعارضَفلا،الشَّهر"منتحيضهنَّ

الاَخرمنيجرياللَّفظينأحدبلالآخر،علىأحدهماترجيعيُطلَبحتَّى

،والا!تّاماللَّياليلتلكاسمٌالقرءأنَّعلىيدلُّوهذا،والبيانالتَّفسيرمجرى

قدكانوإنفظاهر،-الظَّاهروهو-!ي!ادلّّهرسوللفظجميعًاكاناإنفانَّه

يحلَّلموشرعًالغةًالاخرمعنىاللَّفظينأحدمعنىأنَّفلولابالمعنىرُوِي

يُبدِلأنلهيَسوغلاأو،مقامهيقوملابما!يوّادلّّهرسوللفظَيُبدلأنللرَّاوي

سيَّمالا!سًي!،اللّّهرسولللفظمرادفً!يكونولا،مذهبهيوافقبمااللَّفظ

)3(،والورعوالصِّدق)2(والعدالةالإمامةعنيُدفعلا(1مَن)لذلكوالرَّاوي

وأعلمُ.نافعمنأجلُّوهو،السَّختيانيُّأيُّوبوهو

:قالمُلَيكةأبيابنحدَّثنا)4(،القرشيسعيدبنعثمانروىوقد

)1(ص،د:"ما".

.المطبوعفيليست"والعدالة"2()

.زفيليست"والورع")3(

سعد"بن:المطبوعوفي."القرشيسعدبن":التخريجمصادروفي.النسخفيكذا4()

البصريالتميميسعدبنعثمان:مليكةأبيابنعنبالروايةوالمعروف".الكاتب

.(171)7/"التهذيب"تهذيبفيكما،القرشيوليس،الكاتب
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فيأقعأنأخافإئِّي:فقالتعائشةإلىحُبيشأبيبنتفاطمةخالتيجاءت

فجاءع!ي!،النبييجيءحتىانتظري:قالت،والسَّنتينالسَّنةَالصَّلاةَأَدعُالنَّار،

فيالصَّلاةفَلْتَدَعِلها"قُولي:قالوكذا،كذاتقولفاطمةهذه:عائشةفقالت

بنوعثمان،صحيححديثهذا)2(:الحاكمقال)1(.قرئها"ا!ئّامَشهرٍكلِّ

)4(:البيهقيقال.حديثهيجمع،الحديثعزيزثقةبصريٌّالكاتبسعيد)3(

عنمليكةأبيابنعلىأرطاةبنالحجَّاجتابعهأنْ:وفيه.غيرهفيهوتكلَّم

عائشة.

أقرائِكا!لّامُأقبلتْ"[ذا:لفاطمةقال!اللّهرسولأنَّ(:"المسند")ْوفي

الحديث."...عليكِ)6(فامسكي

عن،أبيهعن)8(،ثابتٍبنعديِّحديثمن)7(داود"أبي"سننوفي

تغتسلثمَّأقرائها،إلّامالصَّلاة"تَاَع:المستحاضةفيع!ياّلهالنَّبيِّعنجدِّه

".وتصلِّي

"الكبرى"السننفيوالبيهقي(،1/175)والحاكم(،1/304)الدارقطنيأخرجة(1)

فيالبيهقيضعفةوالحديث،ضعيفوهوسعد،بنعثمانإسنادهوفي35(،1/4)

".التلخيص"فيتصحيحةفيالحاكمالذهبيوتعقب355(،/1)"الكبرى"السنن

.(1/671)"المستدرك"2()

"سعد".:""المستدركوفي.النسخفيكذا)3(

35(.1/5)"الكبرى"السنن(4)

2(.5681)برقم)5(

"عليكي".د:،ص)6(

تخريجه.وتقدم2(.18)برقم)7(

خطأ."،ثابتأبي"بند:،ص)8(
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ادلّّهرسولسألتأنهاحُبَيشأبيبنتفاطمةعنأيضًا:(1)""سننهوفي

فإذافانظري،عِرْقٌذلكِ))إنَّما!يوِوّ:اللّّهرسوللهافقال،الدَّمإليهفشكتْلمج!ي!

إلئالقرءبينماصلِّيثمَّفتَطهَّري،قروكِمَرَّفإذاتُصلِّي،فلاقروكِاتى

.تقدَّموقد."القرء

مأأنَّسلمةأمعن،زينبعن،عروةعن،فتادةوروىداود)2(:أبوفال

أفرائها.أيَّامالصَّلاةتَدَعَأن!صالنَّبيُّفأمرها،استُحِيضَتْجحشبنتحبيبة

يُلتَفتلابالمعنىرووهالرُّواةتغييرمنهذابأنَّالأحاديثهذهوتعليل

،وأبداهذكرهالأعادعلَّلهامَنجانبِمنكانتفلو،عليهيُعرَّجولا،إليه

خالفها.منعلىوشنَّع

الاعتدادفيشرطًاالحيضمناليأسجعلسبحانهاللّّهإنَّ:قولكموأمَّا

الحيض؟هيالقروءتكونأنيلزمأينفمنبالأشهر،

)وَابى:وقال،الثَّلائةالأقراءعنبدلًاالثَّلاثةالأشهرجعللأنَّهقلنا:

تعذّرِعندالأشهرلىإفنقلَهنَّ(،4:]الطلاق!هولمحمصاَب!تممِنأل!حِيضِمِنَيَبِتصنَ

منه،يئسنالذيالحيضعنبدلٌالأشهرأنَّعلىفدلَّ،الحيضوهومُبدَلهنَّ

.واضجٌوهذاالطُّهر،عنلا

له،عائشةومخالفةأسلمبنبمُظاهرمعلولٌعائشةحديث:قولكم

لابالنِّساءالطَّلاقكونفيعلينابهاستدللتمبماعليكماحتججناإنَّمافنحن

أنَّعلىاستدلَّأو،الخلافطريقفيأصحابكممنصنَّفمنفكلُّبالرِّجال،

287(.)صتخريجةوتقدم.28(0)برقم(1)

28(.1)عقب2()
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طلاق!ي!النَّبيئُجعل:وقال،الحديثبهذاعلينااحتجَّ،طلقتانالعبدطلاق

بالنِّساء،العدَّةواعتبربالنِّساء،لابالرِّجالالطَّلاقفاعتبرتطليقتين،العبد

العللمنسليمًاالحديثيكون!اللّّهسبحانفيا.حيضتان"الأمة"وقرء:فقال

المختلفة!العللاعتورَتْهعليكممنازعوكمبهاحتجَّفإذا،لكمحجَّةًكانإذا

)1(:القائلبقولأشبهَهفما

فيَطِيبُنَشْرَكمتلقَّىإليكمانتهىفإذادونكمأُجاجًايكون

وإيفاءً،ببخسٍبخسًابه،لناكِلْتمالذيبالصَّاعلكمكِلْناإنَّمافنحن

يُعتَضدأنيمتنعلاولكن،بهيُحتجُّلاممَّنمظاهرًاأنَّريبَولا.بإيفاءٍ

غيرُه.الدَّليلُبهويُقوَّىبحديثه

الرَّاويمخالفةأنَّتقريركممنذلكفأينله،عائشةبخلافتعليلهوأمَّا

الأمثلةمنوتكثيركمرآه،بمالارواهبماالاعتباروأنَّحديثهردَّتُوجِبلا

ابنبروايةأخذواكمالها،راويهامخالفةدونبالرِّوايةفيهاالنَّاسأخذالَّتي

الأمةبيعبأنَّرأيهوتركواالزَّوجة،بتِعمعالنِّكاحلبقاءالمتضمِّنةعبَّاسٍ

ذلك.وغيرطلاقها،

حيضتان"وقروهاطلقتانالأمة"طلاق:عمرابنلحديثردُّكموأمَّا

حديثهالنَّاساحتملفقدالحديثأهلأكثرضعَّفهوإنفهوالعَوْفي،بعطية

عنه:الدُّوريِّ)2(عبَّاسٍروايةفيمعينٍبنيحيىوقال،السُّننفيوخرَّجوه

و"زهر(1/11)للخالديينوالنظائر""الأشباهفيكماالأحنفبنالعباسهو(1)

ويروى92(.)صو"ديوانه"749()2/"المغربيةو"الحماسة459()2/"الآداب

.(53)ص"ليلىمجنونو"ديوان6(2،634/)""الأغانيفيوغيرهللمجنون

.(3005/)"لتاريخا"(2)

282



،الثِّقاتمنجماعةعنهروى(:1)عديٍّبنأحمدأبووقال،الحديثصالح

.وحدهعليهيُعتمَدلموإنبهفيُعتضَد.حديثهيُكتَبضعفهمعوهو

يُورِثهذاأنَّريبفلاالأطهار،القروءأنَّمذهبهعمرابنبأنَّردُّهوأمَّا

)2(وكان،راويهخالفهحديثٍبأوَّلهذاليسولكن،الحديثفيشبهةً

لحديثردِّكمعنالجوابهووهذا.إليهذهببمالارواهبماالاعتبار

لها.الرُّواةبمخالفةالأحاديثعلىيُعتَرضولابمذهبها،عائشة

به،نقوللابأنَّا)3(،بحيضةٍتعتدَّأنوأمرهاالمختلعةلحديثردُّكموأمَّا

ثلاثعدَّتهاأنَّأحمد)4(:عنروايتانوهماقولانالمسألةهذهفيفللنَّاس

وهوحِيضة،عدَّتهاأنَّ:والثَّاني.حنيفةوأبيومالكالشَّإفعيِّكقول،حِيَضٍ

بنادلّهوعبدعمر)6(،بنادلّّهوعبد(،عفَّان)هبنعثمانالمؤمنينأميرقول

وابنراهويهبنإسحاقيقولوبهعثمإن)8(،بنأبانمذهبوهو)7(،عبَّاسٍ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

37(.0)5/""الكامل

.د،صمنساقطة"وكان..."الحديث

النسخ.خلاف"فإنا":المطبوعفي

النسخ.فيليست"أحدهما":المطبوعفيبعدها

أخرىواقعةوهناك(،1)8776شيبةأبيوابن(،8511)9الرزاقعبدأخرجة

كثيروهو،أرطأةبنالحجاجإسنادهفيأنإلا(،06184)شيبةأبيابنأخرجها

والتدليس.الخطأ

.(1)8777شيبةأبيوابن2(،023)داودأبوأخرجه

المحاربي،الرحمنعبدبنمحمدإسنادهوفي(،01878)شيبةأبيابنأخرجه

ضعيف.وهوسليمأبيبنوليث،حفظةقبلمنفيةمتكلم

.(11/591)""المغنيفيقدامةابنعنهذكره
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لها،معارِضَلافيهالواردةوالأحاديث،الدَّليلفيالصَّحيحهووهذاالمنذر.

الدّهرسولحكمذكرعندالمسألةهذهسنبيِّنكماحكمًا،يقتضيهوالقياس

المختلعة.(1)هذهفيص!

مابعضفيبحيضةٍالمختلعةاعتداد)2(لأحاديثومخالفتناقالوا:

مناقتضاهمامخالفةفيلكمعذرًايكونلابحيضةٍالاعتدادجوازمناقتضاه

الحكمِفيوافقناهفقدحكمٍفيخالفناهوإنفنحنقالوا:.الحيضالقرءأنَّ

أنًمعهذاجميعًا.الأمرينفيخالفتموهوأنتم،الحيضالقرءأنَّوهوالاَخر،

هذهمنسَلِمقد=بحيضةٍتعتدُّالمختلعة:ويقولالحيضالأقراء:يقولمن

قوله؟بهتردُّونفماذا،المطالبة

لحقِّقضاءًوجبتالعدَّةإنَّ:والعدَّةالاستبراءبينالفرقفيقولكموأمَّا

جنسفيحقَّهفانَّ،وراءهتحقيقَلاكلامٌ-حقَهبزمانفاختصَّت،الزَّوج

ولاالطُّهر،بزمنمختصًّاحقُّهوليسوالطُّهر،الحيضزمنفيالاستمتاع

العدَّة،منمحسود!الوقتينوكلا،الحيضدونالطُّهربزمنمختصَّةٌالعدَّة

المطلَّقة،كقرءبدَمَينِمُحتوَشًاطهرًايكونأنيمنعلاالاستبراءتكرُّروعدمُ

.طائلٍغيرالفرقأنَّفتبيَّن

عَلَمًا،يجعلهفيهجامعالذيالطُّهرإلىقرءينِانضمامإنَّ:قولكم

الذيذلكفانَّ،حسبُقرءينِالعدَّةتكونأنإلىيُفضيهذاأنَّ:جوابه

خلافوهذا،بعدهالقرآنِالدَّالُّوإنَّماالبتَّةَ،البراءةعلىلهدلالةلافيهجامع

"."عدة:المطبوعوفي.النسخفيكذا(1)

النسخ.خلاف(""لحديث:المطبوعفي)2(
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وحدهاالحيضةَفإنَّالحيضَ،الأقراءجعْلِمنيلزملاوهذاالنَّصِّ،موجب

الإماء.استبراءفيبهااكتُفِيولهذا،عَلَمٌ

تقدَّمفقدالطُّهر،زمانفييجتمصعوالحيض،الجمصعهوالقرءإنَّ:قولكم

المهموز.فيلاالمعتاصِّفيذلكوأنَّ،جوابه

الطُّهر،وهو،مذكَّرٌواحدهاأنَّعلىيدلُّ""ثلاثةٍفيالتَّاءصحول:قولكم

كانوإنللفظهمراعاةًبالتَّاءفأتى،مذكَّرٌوهوقرب،القروءواحدأنَّ:جوابه

اللَّفظ.باعتبارنسا!وهنَّأنفسٍثلاثةجاءني:يقالكماوهذا،حيضةًمسمَّاه

أعلم.واللّه

ضر

سواءً،والأمةالحرَّةعدَّةيربصمنالئَّلاثالعِدَدآياتبعموماحتجَّوقد

كعدَّةوالوفاةالطَّلاقمنالمتزوِّجةالأمةوعدَّة)1(:حزمٍبنمحمَّدأبوقال

:فقالالكتابفيالعِدَدعلَّمناتعالىاللّّهلأنَّفرقَ؛ولا،بسواءٍسواءًالحرَّة

يُتَوَفَّؤنَوَالَّذِينَ!و:لوقا،،822:لبقرةا]!هوقُرُوحبِأَنفُسِصثَذثَةَقًيَبَّقحنَ!يووَالمحصلَلَّقَتُ

وقال،،432:لبقرةا]!وَعَثرًاأَشهُرٍبِأَنفُسِهِنَّاَزبَحَةَأَزوَجَمَايَتهَتَلَّقهنَمِنكؤُوَيَذَرُونَ

أَشهُرٍثَذثَةُإِنِأزتَتثُؤفَعِدَّلُهُنَّلمحصصاَلِتممِنامحِينرِآمِنَيَبِتصنَبَّخِى)وَا:لىتعا

وقد.41:لطلاقا]مهويَ!غنَحَمطَهُنَّأَنأَجَلُهُنَّلِآلأَخمَالَؤيَحِضهنَوُاوْلَتُفئىؤَا

،المذكوراتالعِدَدعليهنَّيكونأنَّهالإماءزواجلناأباجإذوجاصّعزّاللّّهعلم

نسيًّا.ربُّككانوماذلك،فيأمةٍولاحرَّةٍبينوجلَّعزَّفرَّقفما

"المحلى")01/603(.في)1(
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الأمةعدَّةأرىما:سيرينبنمحمَّدقالقولنا:مثلسلفعمَّنوثبت

تتَّبع)1(.أنأحقُّفالسُّنَّة،سنَّةٌذلكفيمضتْتكونأنإلاالحرَّةكعدَّةإلا

كلِّفيالأمةعدَّةإنَّ:مكحولقولأنَّحنبلٍبنأحمدوذكرقال)2(:

كلامه.هذا.أصحابناوجميع()4سليمانأبيقولوهو)3(،الحرَّةكعدَّةشيءٍ

هذا،الحرَّةعدَّةنصفعدَّته!فقالوا:الامَّةجمهورذلكفيخالفهموقد

بنوزيد)7(وسالم)6(والقاسمالمسيَّب)5(بنسعيدالمدينةفقهاءقول

مكَّةأهلوفقهاء،ومالك(01والزُّهريِّ))9(عتبةبناللّّهوعبد)8(أسلم

البصرةوفقهاءوغيرهما،()12خالدٍبنومسلم(1)1رباحٍأبيبنكعطاء

.(01288)الرزاقعبدأخرجة(1)

803(./01)""المحلىفيحزمابناي)2(

شيبة"أبيابنو"مصنف376()صاددّهعبدابنهبروايةأحمد"مسائل"ينظر:)3(

".الحرةعدةاعتدتْزوجهاعنهاماتإذا":فيهمافإن(،1291)9

.الظاهريداودهو(4)

.(091)79شيبةابيوابن(،1)2887الرزاقعبدأخرجه()ه

ومن72(،)5/والدارقطني(،2281/)"الأوسطالتاربخ"فيالبخاريأخرجه)6(

6(.60)7/"الكبرىالسنن"فيالبيهقيطريقه

.(091)99شيبةأبيوابن(،1)2878الرزاقعبدأخرجه)7(

"التمهيد"فيالبرعبدوابن703(،/01)"المحلى"فيحزمابنمعلقًاعنهذكره)8(

/3(1.)24

.(1)2873الرزاقعبدأخرجة)9(

.(40191)شيبةأبيوابن(،1)2876الرزاقعبدأخرجه(01)

.(0191)6شيبةأبيوابن(،1)2877الرزاقعبدأخرجه(11)

عليه.أقفلم()12
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الحديثوفقهاء،صحابهوأحنيفةوأبيكالثوريالكوفةوفقهاء(،1كقتادة)

وغيرهم.ثورٍوأبيوالشَّافعيِّوإسحاقكأحمد

أبيبنوعلئيُالخطَّاب)2(بنعمرالرَّاشدانالخليفتانذلكفيوسلفُهم

رواهكماالدَّةيبكَتهُرَعمربساللّّهعبدقولوهذاعنهما،ذلكصحَّ)3(،طالبٍ

وقول.حيضٍثلاثالحرَّةوعدَّةحيضتانالامةعدَّة:عنهنافععن)4(مالك

عدَّة:ثابتٍبنزيدعنذُويبٍبنقَبيصةعنالزُّهريُّرواهكماثابتٍبنزيد

)5(.حيضٍثلاثالحرَّةوعدَّةحيضتانالأمة

الخطَّاببنعمرأنَّالثقفيأوسبنعمروعنزيدٍبنحمَّادوروى

يا:رجللهفقاللفعلتُ،ونصفًاحيضةًالأمةعدَّةأجعلأناستطعتُلو:قال

ونصفًا)6(.شهرًافاجعلْهاالمؤمنينأمير

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(1)2876الرزاقعبدأخرجه

تخريجه.وسيأتي،المصنفسيذكره

وفي(،542)7/"الكبرى"السننفيالبيهقيوعلقه(،091)69شيبةأبيابنأخرجه

.انقطاعإسناده

الدارقطنيطريقهومن65(،0)6/""الأمفيالشافعيطريقهومن(،1)675برقم

عليه.الكلاموتقدم96(،)5/

62(.)3/الآثار"معانيشرح"فيالطحاويأخرجه

بنالحجاجطريقمنأخرجهوقد03(،01/6)حزملابن""المحلىفيهكذا

بنعمروعنيرويلاوحمادبه،أوسبنعمروعنزيدبنحمادعنالمنهال

بنعمروعنسيأنيكماوهو،بتدليسيعرفولا،الحديثكثيرثقةوالحجاج،أوس

روايةفيديناربنعمروإسقاطفيوهمحزمابنفلعلبه،أوسبنعمروعندينار

-343(،/1)منصوربنسعيدأخرجهوقد.أعلمواددّه،المصنفعنهونقله،الحجاج
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بنجابرسمعأنَّهالزبيرأبوأخبرني،جريجٍابنثنا)1(:الرزاقعبدوقال

المطلَّقة.الامةيعنيحيضتين،عمرلهاجعل:يقولاللّّهعبد

الرحمن،عبدبنمحمدعن،عيينةابنعنأيضًا)2(الرزاقعبدوروى

ينكحعمر:عنود،بنعتبةبنالدّه)3(عبدعن،يسارٍبنسليمانعن

فشهرين،تحضلمفان،حيضتينالأمةوتعتدُّتطليقتين،ويطلِّق،اثنتينالعبد

ونصفًا.فشهرًا:قالأو

النَّخعيِّ،إبراهيمعن،المغيرةعنمعمر،عنأيضًا)4(الرزاقعبدوذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

عنديناربنعمروعنحمادعن(426)7/"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومن

عنديناربنعمروعنفرواهسعيدبنيحيىحمادًاوتابع،بهأوسبنعمرو

("الأمفيالشافعيوأخرجه343(،/1)منصوربنسعيدعندكمابهأوسبنعمرو

منصوربنوسعيد(،542)7/"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومن553(،)5/

عنديناربنعمروعنعيينةابنطريقمن(191)30شيبةأبيوابن343(،/1)

مقدمعيينةابنلأن؛الأشبةوهوعمر،سمعانهثقيفمنرجلعنأوسبنعمرو

عطاءطريقمن()12885الرزاقعبدعندشاهدولهدينار.بنعمرو!احمادعلى

عمر.منيسمعلموعطاءعمر،عن

.()12875""المصنف

طريقهومن(،525،535)6/""الأمفيالشافعيوأخرجه(،28721)""المصنف

،1/434)منصوربنوسعيد896(،55،2)7/"الكبرى"السننفيالبيهقي

فيالدارقطنيوذكر،بهعيينةابنطريقمنكلهم(475)4/والدارقطني(،2112/

بنمحمدعنرواهالثوريوانأيضًا،فيهعيينةابنتابعشعبةأن(1)59""العلل

منة.يسمعةولم،دلسهأنةإلا،بهالرحمنعبد

خطأ.اللّه"،"عبيدد:ز،م،

وأخرجه-337(،)9/"الكبير"فيالطبرانيطريقةومن(،1)9287""المصنف
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نصفلهايكونولا،العذابنصف(1عليها)يكون:قالمسعودٍابنعن

الرُّخصة!

قُسَيطوابننافعًاأنَّالعلمأهلمنرجالىأخبرنيوهب)2(:ابنوقال

!وَوّاللهرسولأصحابمنواحدٍوغيروربيعةسعيدٍبنويحيى

المسلمين.عملهذايزلولم:قالوا.حيضتانالأمةعدَّة)3(:والتَّابعين

أبيبنمحمَّدبنالقاسمعن،سعدٍبنهشامأخبرنيوهب)4(:ابنقال

كتابفيليسهذاأنَّمع:القاسمقال.حيضتانالأمةعدَّة:قالالصِّدِّيقبكرٍ

أمرمضىقدولكن!ي!،اللّّهزسول(من)ْسنَّةًنعلمهولا،وجلَّعزَّاللّّه

منيسمعلموإبراهيم،بهالمغيرةعنهشيمطريقمن34(1/4)منصوربنسعيد

ذلك.فيالمصنفكلاموسيأني،كعلقمةأصحابهبواسطةمنهوسمعمسعود،ابن

لها"."د:،ص(1)

703(.0/1)""المحلىفيحزمابنعنةعلقه)2(

و"المحلَّى".النسخفيوليست"قالوا".:المطبوعفيبعدها)3(

وهشام.بهالقاسمعنسعدبنهشامطريقمن703(/01)""المحلىياهوهكذا4()

الوهمولعل،القاسمعنأسلمبنزيدعنيرويأنهوالمعروف،القاسمعنيروِلم

أخرجهفقد.أعلمواللّّه،المصنفعنهونقله،أسلمبنزيدإسقاطفيحزمابنمن

طريقمن6(،60)7/"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومن72(،5/)الدارقطني

عنأسلمبنزيدعنسعدبنهشامعنكلاهماالعقديعامروأبيسعدبنالليث

الدارقطنيوعلقه(،2281/)"الأوسط"التاريخفيالبخاريوأخرجه.بهالقاسم

مقرونًاالقاسمعنأبيهعنأسلمبنزيدبنأسامةعنوهبابنطريقمن72()5/

بسالم.

"عن".:المطبوعوفي.النسخفيكذا)5(
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هذا.علىالنَّاس

الامير:لرسولفيهوسالمالقاسموقول،بعينهالحديثهذاتقدَّموقد

بهعملولكن!،ادلّهرسولسنَّةولاادلّّه،كتابفيليسهذاإنَّلهقل

.المسلمون

ثابتٍبنوزيدمسعودٍوابنعمرقولإلاالمسألةفييكنلمولوقالوا:

نصفَعليهاأتجعلون:مسعودٍابنقولوفي.بهلكفىعمربنادلّّهوعبد

الصَّحابةاعتبارعلىدليلٌ؟الرُّخصةنصفَلهاتجعلونولا،العذاب

بالنَّظير.النَّظيروإلحاق،والمعانيللاقيسة

طعنوالفرعالأصلفيالظَّاهريَّةلقولمخالفًاالأثر)1(هذاكانولمَّا

رجلٍعلىبعياوهذا:قال.مسعودٍابنعنيصحُّلا)2(:وقالفيه،حزمٍابن

فيهالطَّعنعلىجرَّأهوإنَّما؟مسعودٍابنمثلعنفكيفالنَّاس)3(،عُرْضِمن

المغيرةعنمعمرعنالرزاقعبدرواه،عنهالنَّخعيِّإبراهيمروايةمنأنَّه

وبينهبينهالواسطةولكنَّادلّه،عبدمنيسمعلموإبراهيم،إبراهيمعن)4(

ادلّه"عبد"قالقلتإذا:إبراهيمقالوقد.ونحوهكعلقمةادلّّهعبدأصحاب

وأسَمَّيتُ،مَنفهوعنهفلانٌقال:قلتوإذاعنه،واحدٍغيربهحدَّثنيفقد

قال)5(.كما

تصحيف.،"لأمرا":ح،م(1)

.3(01/01)("المحلى"(2)

عامتهم.أي)3(

تحريف.،"بن":النسخفي(4)

مكتبة--1/537)رجبلابنبشرحهالصغير""العللفيالترمذيعنةاخرجة)5(
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ولامتَّهمًاقطُّيُسمِّلم،ثقاتٍأئمَّةًاللّّهوعبدإبراهيمبينأنَّالمعلومومن

أجلَّاءأئمَّةٌادلّّهعبدعنعنهمأخذالذينفشيوخهمجهولًا،ولامجروحًا

قالإذاالحديثفيذوقٌلهمنوكلّ.الكوفةسُرُج:قيلكماوكانوانُبلاء،

طبقتهفيممَّنغيرهكانوإنعنة،ثبوتةفييتوقَّفلم"اللّّهعبد"قال:إبراهيم

نظيراللّّهعبدعنفإبراهيم.بقولهالثَّبتُلنايحصلُلااللّّه،عبدقال:قاللو

هؤلاءبينالوسائطفإنَّعمر،ابنعنمالكونظيرعمر،عنالمسيَّبابن

ولا،وأصدقهموأوثقهمالنَّاسأجلِّمنوجدواسَمَّوهمإذاالصَّحابةوبين

البتَّةَ.سواهميسمُّون

عمروابنوزيدعمريُخالَففكيف،المسألةهذهفيمسعودٍابنَودَعِ

قولإلىلا،المسلمينعملويُخالَف،رسولهوسنَّةاللّّهبكتابأعلموهم

ظاهرٌأمرُهعمومٍإلىبل،حسنٍولاصحيحٍحديثٍإلىولا،البتَّةَصاحبٍ

بهيَظْفَرحتَّىموضعهولادلالتهتخفىممَّاهوليس،الأمَّةجميحعند

نذكرذهبناولو.المحالأبينِمنهذاالنَّاس؟سائردونوالاثنانالواحد

جدًّا.لطالتالأمةعدَّةبتنصيفالتَّابعينعنالآثار

الإماء،تتناوللاوجدتَهاالعِدَدذكرُفيهاالَّتيالاياتسياقةَتأمَّلتَإذاثمَّ

قُرُوَحبِأَنفُسِصثَنثَةَيَتربًّق!نَ)وَا!طَلَّقَت:قالسبحانهفإنَّهالحرائر،تتناولوإنَّما

لاخِروبُعُوَلتُهُنَّوَألؤوِرأبِآلَّهِيُؤمِنَّإِنكُنَّأَزصَامِهِنَّفىاللَّهُمَاظًقَيَيهفنَأَنلَهُنَّوَلَايَحِلُّ

مِمَّاتَاخُذُواْلَكؤُأَن)وَلَايَحِلُّ:قالأنإلىإِضلَخًأ!هوأَرَادُواإِنفِىذَلِكَجِمَرهِنَّأَحَقُّ

صصءصص

فَلَاأللَّهِلّايُقِيمَماصُدُودَخِفتُؤأأللَّهِلمحاِنلّايُقِيمَاحُدُودَأيَخَافَآأَنلَّاَإِشنَجاءَاتَئتُمُوهُنَّ

التمهيد""فيالبرعبدوابن5(،41/91)الآثار"مشكل"فيوالطحاويالرشد(،

(1/.)37
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دونالحرائرحقِّفيوهذا922،.228-البقرة:1بِهِ!!هوأفذًثعَلَ!المجمَاجُأَحَ

كَتلَهُوطَلَّقَهَافَلَاتِحَلُّ)!اِن:قالثمَّ.إليهالاسيِّدهاإلىالأمةافتداءفانَّالإماء،

023(،:]البقرةيَتَرَاجَعَآ!هوأَنلخهِمَاَفَلَاجُنَاحَطَلَّقَهَا!انزَؤجًاغَيزهُتَجِحَئحدُحَتئَّ

هوإنَّما-العقدوهو-الأمةحقِّفيالمذكور(1)والتَّراجعإليهما،ذلكفجعل

وليِّها.باذنإليهافانَّهالحرَّةبخلافإليها،لاسيِّدهاإلى

أَزوَجمًامِنكؤُوَيَذَرُودنَيُمَوَدؤنَ)وَالَّذِينَ:الوفاةعدَّةفيسبحانهقولهوكذلك

فِيمَا!كَليحُؤفَلَانجُأَحَا!هُنَّبَلَخنَفَإِذَاوَعَشَرآأَشهُرٍأَزبَحَةَبِأَنفُسِهِنَّيَتهَتَلَّقهنَ

وأمَّا،الحرَّةحقِّفيهوإنَّماوهذا234،،:]البقرةبِألمحغرُوف!هوا!سِصفىفعً!

الأشهرعدَّةوأمَّاالأصليَّة،العدَّةفيفهذا.البتَّةَنفسهافيلهافِعْلَفلاالأمة

.وبدلٌففرعٌ

رسولأصحابإليهذهبكمافيها،فيستويانالحملوضععدَّةوأمَّا

لكتابوموافق،الفقهمحضُوهو،المسلمونبهوعمِلَوالتَّابعون!ي!اللّه

وفهمُ،ذلكفيمخالف!الصَّحابةفييُعرفولاعليها،الحدِّتنصيففياللّه

المتأخِّرين،منعنهمشذَّمنفهمِمنأولىاللّهعن!اللّهرسولأصحاب

التَّوفيق.وباللّّه

إلاالسَّلفمنأحدٍعنالعدَّةفيوالأمةالحرَّةبينالتَّسويةتُعرفولا

بهوأخبر،بذلكيجزمفلمسيرينابنفأمَّا.ومكحولسيرينبنمحمَّدعن

يذكرفلممكحولقولوأمَّا.تُتَّبعسنَّةٍعدمِعلى)2(بهالقولَوعلَّق،رأيهعن

."جعالروا":دز،،ص،م(1)

."عن":حز،(2)
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يصحُّ،ولاالظَّاهرأهلعنديُقبللاوهذا،عنهأحمدعنحكاهوإنَّماسندًا،له

عدمعلىالمعلَّقوحدهسيرينابنرأيإلاالسَّلفمنأحدٌمعكميبقَفلم

يخالفهولم،متَّبعَةٌذلكفيالخطَّاببنعمرسنَّةأنَّريبَولا)1(،متَّبعةٍسنَّةٍ

أعلم.واللّّهالصَّحابة،منأحدٌذلكفي

عنصحَّوقدالأمَّة،وجماهيرالصَّحابةإجماعتدَّعونكيف:قيلفإن

عنذلكوصحَّ)2(؟أشهرٍثلاثةتبلغلمالَّتيالامةعدَّةأنَّالخطَّاببنعمر

بنواللَّيث)6(،وربيعة)5(،والحسنومجاهد)4(،العزيز)3(،عبدبنعمر

وأصحابه،ومالك(،01الأشجّ)بنوبكر)9(والزُّهريِّ)8(،)7(،سعدٍ

الآيسةحقِّفيالأشهُرَأنَّومعلومٌ.عنهالرِّواياتإحدىفيحنبلٍبنوأحمد

.ثلاثةٌحقَّهافيمُبدلَهاأنَّعلىفدلَّ،الثَّلاثالأقراءعنبدذوالصَّغيرة

".)1(م،ص،د:"متعينة

3(.01/80)""المحلىفيحزمابننقلهكماوهبابنعنهذكره2()

.(961)70شيبةأبيوابن(،1)3928الرزاقعبدأخرجه)3(

.(1هـ96)7شيبةأبيوابن(،1)9288الرزاقعبدأخرجه(4)

.(19128،29281،49128)الرزاقعبدأخرجة)5(

"المحلى"فيحزمابنعنهعلقهوقديزيد،بنيونسطريقمنوهبابنعنهرواه)6(

(01/80.)3

3(.01/80)"المحلى"فيحزمابنعنهعلقهوقدوهِب،ابنعنهذكره)7(

3(.01/80)""المحلىفيحزمابنعنهعلقهوقدوهب،ابنعنهذكره)8(

المحلى""فيكمامصغرًا"بُكَير"والصواب.والمطبوعالنسخجميحفيكذا)9(

.(1/194)"التهذيب"تهذيب:وانظر3(.01/80)

3(.01/80)""المحلىفيحزمابنعنهعلقهوقد،وهبابنعنهذكره(01)

392



وقد،حيضتانعدَّتهاإنَّالقائلونبأنفسهمهمبهذاالقائلينأنَّ:فالجواب

وهيللشَّافعيِّ،وهي،أقوالٍثلاثةبالشهورالاعتدادفيولهموهذا،بهذاأفتَوا

أحمد:عنرواياتٍثلاث

وهو،أصحابهمنجماعةعنهرواه،شهرانأنَّهاعنهالرِّواياتفأكثر

عنه)2(.وغيرهالأثرمذكرها(،1الخطَّاب)بنعمرعنالرِّوايتينإحدى

.حيضةٍمكانشهرٍكلُّفجُعِلَ،حيضتانبالأقراءعدَّتهاأنَّالقولهذاوحجَّة

وهذا)3(.والميمونيالأثرمعنهنقلها،ونصفٌشهرعدَّتهاإنَّ:الثَّانيوالقول

حنيفة،وأبيالمسيَّب)6(وابن(عمر)ْوابن)4(طالبأبيلنعليِّقول

فتنصَّفتْ،ممكنالأشهرفيالتَّنصيفأنَّوحجَّته.أقوالهأحدفيوالشَّافعيِّ

مدٍّنصفُالصَّيدجزاءفيعليهوجبإذاالمحرمأنَّهذا:ونظيرالقروء.بخلاف

.كاملٍيومٍصوملاإيُجزِئْهلممكانَهالصِّيامأرادفإن،أخرجه

عنالرِّوايتينإحدىوهو،كواملأشهرٍثلاثةعدَّتهاإنَّ:الثَّالثوالقول

.ذكرتموهفيمنوهو،للشَّافعيِّثالثوقولٌعمر)7(،

288(.)صتخريجهتقدم(1)

2(.11/80،290)""المغنيانظر:2()

2(.11/90)""المغنيفيكما)3(

287(.)صتخريجهتقدم(4)

.(0191)2شيبةأبيابنأخرجه)5(

.(091)79شيبةأبيوابن(،1)2887الرزاقعبدأخرجه)6(

قريبًا.تخريجةتقدم)7(
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أنَّبالشُّهور:اعتدادهاوبينبالأقراءاعتدادهابينهؤلاءعندوالفرق

حقِّفيأشهرٍثلاثةبدونيحصللاوهورحمها،ببراءةللعلمالشُهوراعتبار

أربعين،عَلَقةًثمَّيومًا،أربعيننطفةًيكونالحمللأنَّجميعًا؛والأمةالحرَّة

وهذا،الحملقيهيظهرأنيمكنالذيالثَّالثالطَّوروهي،أربعينمُضْغةًثمَّ

عَلَمٌالواحدةالحيضةفإنَّالأقراء،بخلافسواءٌوالأمةالحرَّةإلىبالنِّسبة

فقدزُوِّجتفإذا،المملوكةحقِّفيبهااكتُفِيولهذاالاستبراء،علىظاهرٌ

عدَّتهافجُعِلتْ،اليمينمِلْكمنأشرفَوصارتالحرائر،منشَبَهًاأخذَتْ

العدَّتين.بين

لإجماعمخالفٌهو:قالالقولهذاردَّومن)1(:""المغنيفيالشَّيخقال

لمقولينعلىاختلفواومتىالأوَّلين،القولينعلىاختلفوالأنَّهم،الصَّحابة

قولعنالحقِّوخروجِتخطئتهمإلىيُفضِيلائه؛ثالثٍقولٍإحداثُيجز

جميعهم.

عنالرِّوايتينإحدىهوبل،ثالثٍقولٍإحداثهذافيوليس:قلت

وغيرهم.ذكرناهممنالتَّابعينمنبهوقال،وغيرهوهبابنذكرهاعمر،

فصل

:فقالكتابهفيسبحانهبيَّنهافقدتَحِضْ،لموالَّتيالاَيسةعدَّةوأمَّا

لًّئئؤ1َأَشهُرٍثَنَثَةُآزتَتتُؤفَعِدَّلُهُنَّإِنِفِّ!ماَبِ!تممِن!حِيضِآمِنَيَبِتصنَلًّئئ)ؤَا

شديدًا:اضطرابًاالإياسحدِّفيالنَّاساضطربوقدأ.4:]الطلاقمهولَؤيَحِف!نَ

)1(.)11/021(
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الخمسين.بعدالمرأةتحيضلا:وقالسنةً،بخمسينحدَّهمنفمنهم

عائشةبقولالقولهذاأربابواحتجَّأحمد،عنوروايةٌإسحاققولوهذا

.()1الحيَّضحدِّمنخرجتْسنةًخمسينبلغتْإذاكأإددَّهُعَتهَا:

روايةٌوهذا)2(،السِّتِّينبعدتحيضلاوقالوا:،سنةًبستِّينطائفةوحدَّه

أحمد.عنثانيةٌ

نساءفيستُّونفحدُّه،وغيرهمالعربنساءبينالفرق:ثالثةٌروايةوعنه

العجم.نساءفيوخمسونالعرب

فيه،مشكوكٌدمٌوالسِّتِّينالخمسينبين)3(ماأنَّ:رابعةروايةٌوعنه

الخِرقي.اختياروهذه،المفروضالصَّوموتقضيوتصلِّيتصوم

،حيضٌفهووتكرَّرالخمسينبعدعاودإنالدَّمأنَّ:خامسةٌروايةٌوعنه

فلا.وإلَا

أحدهما:بعدُ،قولانوله،بمدَّةٍاليأستقديرفيلهنصَّالشَّافعيُّفلاوأمَّا

النِّساء.جميعبيأسيعتبرأنَّه:والثَّانيأقاربها.بيأسيعرفأنَّه

بنوإسحاقأحمدالإمام"مسائلفيكمااحمدالإماموذكرهمسندًا،عليهاقفلم(1)

بلفظ:267(/1)""التحقيقفيالجوزيابنوذكره(،2013)3/للكوسج"راهوية

فيقدامةابنأيضًاهذاونقل("،سنةخمسينبعدبطنهافيولدًاالمرأةترى"لن

عليه،أقفلم2(:1/00)"الإرواء"فيالألبانيالشيخوقال2(،11/01)""المغني

عليها.نقفلمالتيكتبهبعضفيولعلةأحمد،ذكرهكتابأيفيأدريولا

النسخ.فيكذا)2(

تحريف."تأثير"،د:،ص)3(
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نساءأوعَصَباتها،نساءأوأقاربها،جميعالمعتبرهلالأوَّلالقولفعلى

عادخهنَّفاختلفتبالأقاربيُعتبر:قيلإذاثمَّ.أوجهٍثلاثةفيه؟خاصَّةًبلدها

عادةً؟العالمفيامرأةٍبأقصرِأو،عادةًبأكثرهنَّأو،منهنَّعادةًبأقلَّيعتبرفهل

.أوجهٍثلاثةعلى

هلأصحابهاختلفثمَّالنِّساء،جميعالمعتبرأنَّللشَّافعيِّالثَّانيوالقول

وجهين:علىلا؟أمحدّلذلك

نصِّه.ظاهروهوحدّ،لهليسأحدهما:

سنةً،ستُّونأنَّهأحدهما:،وجهينعلىفيهاختلفواثمَّحدّ،له:والثَّاني

قاله،سنةًوستُّوناثنان:والثَّانيحامد.أبووالشَّيخالقاصّبنالعباسأبوقاله

.(1(")"الشَّاملفيالصباغوابن""المهذَّبفيإسحاقأبوالشَّيخ

..)2(.حنيفةأبيأصحابوأما

البتَّةَ.بحدٍّالإياسسنَّيحدُّوافلممالكأصحابوأمَّا

باختلافيختلفاليأس:تيميَّةابنالإسلامشيخمنهماَخرونوقال

منامرأةٍكلِّيأسأنَّبالآيةوالمرادالنِّساء.فيهيتَّفقحدّلهوليسالنِّساء،

ولمالحيضمنيئستقدالمرأةكانتفإذاالرَّجاء،ضدُّاليأسلانَّنفسها؛

كانوإنمنهتيأسُلاوغيرُهانحوها،أوأربعونلهاكانوإنآيسةٌفهيتَرْجُه

.خمسونلها

372(.)8/"الطالبينو"روضة(،431/)18"المجموعبشرحهالمهذب"انظر:(1)

الرائق""البحر:لمذهبهموانظر.المطبوعمنساقطةوالعبارة،النسخفيبياضبعدها2()

5(.515،61)3/"عابدينابنو"حاشية2(،1/10)

792



إلاسنةًلخمسينتَلِدُلا:قالبعضهمأنَّ)1(:بكَّارٍبنالزُّبيرذكروقد

بنعبيدةأبيبنتهندإنَّ:وقالقرشيَّة،إلالستِّينتلدولاعربيَّة)2(،

بنحسننبنحسنبناللّهعبدبنموسىولدتْ)3(ربيعةبناللّّهعبد

سنةً.ستُّونولهاطالبأبيبنعلي

وأحيضةًفحإضتطلِّقتامرأةٍفيالخطَّاببنعمرعنصحَّوقد

فإن،أشهرٍتسعةتَربَّصُأنَّها:رفعهماتدريلاحيضهايرتفعثمَّحيضتين،

)4(.أشهرٍثلاثةاعتدَّتوإلَّاحملبهااستبان

القديم،فيوالشَّافعيُّوأحمدمالكمنهمهذا،علىالأكثرونوافقهوقد

ولوللارواجتحلُّثمَّ،الاَيسةعدَّةَتعتدُّثمَّ،الحملمدَّةغالبَتتربَّصقالوا:

اللَّه!حكَتهُرَالخطَّاببنعمرأنَّيقتضيوهذا.أربعينأوسنةًثلاثينبنتَكانت

الخمسينقبلعندهمآيسةًالمرأةتكونوالخلفالسَّلفمنوافقهومن

هذهمثلُبلللنِّساء،محدودًاوقتًاليسعندهماليأسوأنَّ،الأربعينوقبل

خمسين.بلغتوإنآيسةًتكونلاوغيرُها،ثلاثينبنتكانتوإنآيسةًتكون

تسعةبعدايسةًجعلوهارفَعَهم!تدريولاحيضُهاارتفعفيمنكانواوإذا

2(.1/464،11/01)""المغنيفيقدامةابنعنهنقله(1)

"."المغنيمنوالتصويب."عربيإلا..يلد."لا:النسخفي2()

(911)ص"العربأنساب"جمهرةفيكما""زمعة:والصواب.النسخفيكذا)3(

".المغنيو"

شيبةأبيوابن-(953)6/""الامفيالشافعيطريقةومن-(17)30مالكاخرجه(4)

لكنعمر،منيسمعلمالمسيبوابنعمر،عنالمسيبابنطريقمن(،)33491

قريبًا.لفظهوسيأتي.وغيرهأحمدالإمامقالكمامقبولةعنهروايته
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بعادةٍوإمَّا،معةيعودلاأنَّهيُعلَمبدواءٍإمَّا-رفعَهماتدريفإلَّتي،أشهرٍ

الخمسين،تبلغلموإناَيسةًتكونأنأولى-وأقاربهاأهلهامنلهامستقراةٍ

اَيسةً،ليستهذهفإنَّ،حملٍأورضاعٍأولمرضٍارتفعإذامابخلافوهذا

.يزولذلكفإنَّ

ينقطعبأن،متيقَّنٍمعلوم(1)ليأسٍيرتفعأن:إحداها،ثلاثةفالمراتب

فهذه،ذلكبعدتُطلّتصثمَّ،متتابعهًأعوامًاانقطاعهويتكرَّر،عامٍبعدعامًا

أكثر.أوأقلَّأوأربعينبنتَكإنتسواءٌ،القرآنبنصِّأشهرٍثلاثةتتربَّصُ

والجمهورالصَّحابةفيهاحكمالَّتيمنأشهرٍثلاثةبتربُّصِأولىوهي

،حائضٌوهيوطُلِّقتتحيضكانتتلكفإنَّ،ثلاثةًثمَّأشهرٍتسعةَبتربُّصها

بحكمفيهاحُكِمَفإذارفَعَه،ماتدريلاطلاقهابعدحيضهاارتفعثمَّ

؟بهذهفكيفالحملمدَّةغالبانقضاءبعدالاَيسات

سبحانهاللّّهكانإذا)2(:"القرآن"أحكامفيإسماعيلالقاضيقالولهذا

فِّصهَاَبِ!تممِنأللصحِينزِمِنَيَبِتصنَ)وَافًّى:تعالىفقالالرِّيبةمعاليأسذكرقد

الخطَّاببنعمرعنجاءئمَّ،،4:الطلاق1أَشهُرٍ!ثَلَتةُآزتَتتُؤفَعِدَّتُهُنَّإِنِ

وأحيضةًفحاضتْطُلِّقتامرأةٍأيلّما:قاللأنَّهالقرآنلظاهرموافتصٌلفظٌ

،أشهرٍتسعةتنتظرفانَّهارفعها،ماتدريلاحيضتها)3(رُفِعَتْثمَّحيضتين،

موضعكانالحيضةرفعالذيماتدريلاكانتفلمَّا)4(.أشهرٍثلاثةتعتدُّثمَّ

."ساليأ":مز،،صد،(1)

.صفحاتأربعإلىيستمرطويلنصّوهو.منةالمطبوعالقسمفيالنصيوجدلا)2(

"حيضها".:ص،ح)3(

قريبًا.تخريجةتقدم(4)
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منقولمنوأولىألزمَذلكاتِّباعوكان،الحكمبهذافيهافحُكِم،الارتياب

شابَّة،وهيحيضهافيرتفعتطليقتينأوتطليقةًامرأتهيطلِّقالرَّجلإنَّ:يقول

يلزمه.لمسنتينمنلأكثربولدٍجاءتوإن،معتدَّةًسنةًثلاثينتبقىأنَّها

علىمُجمِعينكانوالأنَّهممَضَوا،الذينالمسلمينإجماعمنكانمافخالف

قائل:يقولأنيجوزفكيفعدَّتها،فيالمرأةدامتمابالأبيُلحَقالولدأنَّ

أحكامُزوجهاوبينبينهاويكون،تطليقتينأوتطليقةًامرأتهيُطلِّقالرَّجلإنَّ

يلحفَه،لمبولدٍجاءتفإنوغيرها؟الموارثةمنعدَّتهافيدامتماالزّوجات

فكيفالولد،منهيكونالذيالدُّخولمنجعلتأنَّهاالطَّلاقعدَّةِوظاهرُ

؟يلزملاوالولدمعتدَّةًالمرأةتكون

،سنتانالحملمدَّةأقصىعندهفإنَّ،حنيفةلأبيمنه)1(إلزامٌهذا:قلت

به،فتعتدَّ)2(الإياسسنَّتبلغحتَّىعدَّةٍفيتزاللاعدَّتهاأثناءفيوالمرتابة

سنين،أربععندهالحملمدَّةأنَّإلاسواءً،الجديدقولهفيالشَّافعيَّيلزموهو

منه.عدَّتهافيوهييلحقهلمبعدهابهجاءتفإذا

وكذلك،بعضٍمنأكثرَبعضهيكونواليأس:إسماعيلالقاضيقال

قيلفإذافيه،الكلام)3(يتبعهذاومثلالظَّنُّ،وكذلكالرَّجاء،وكذلك،القنوط

قد:يقولالإنسانأنَّذلكفمنفيه،المعنىمنيظهرماقدرعلىأُنزِلشيءٌمنه

كانإذاغائبيمنويئستُيَبْرأ،لاأنَّهعندهالأغلبكانإذامريضيمنيئستُ

منه،يئستُقد:مريضهماتأوغائبهماتإذاقالولو،يَقْدَملاأنَّهعندهالاغلب

د.فيليست"منه")1(

"فتعدّ".د،ص:)2(

"."يتسع:المطبوعوفي.النسخفيكذا)3(
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كلامه،فيلهقصدمامعنىيتبيَّنأنإلا،وجههغيرعلىالنَّاسعندالكلاملكان

،اليأسوقعماتفلمَّا،يموتأنمخافةَمرضهفيوَجِلًاكنتُ:يقولأنمثل

فيماهوإنَّماباليأسيُلفَطماأكثرأنَّإلَّا.أشبههوماهذاعلىالكلامفينصرف

يعلموالطَّامعاليائسمنواحاوليس،يكونلاأنَّهاليأسعندالأغلب(1)يكون

.يكونلاأويكونالشَّيءذلكأنَّيقينًا

عَلتهِنَّنِ!حَمَافَتسَلَايَزجُوتَلَّتِئآألنِّسَاَءوَأتقَؤَعَدُمِى!و:لىتعالوقا

صء

ضدوالرَّجاء(،06:]النورو!هبِزِيخَةٍغَيزَ!بَرِّجَمِخشابَهُنّيَفهَعنَأنجُمَاح

النَّاسعندالأغلبأنَّغيرتُزَوَّج،أنيُمكِنقدالنِّساءمنوالقاعدةالمِأس،

مَامِنمابَغدِألغتثَقُيِّلُألّذَى!ووَهُوَ:تعالىوقال.فيهايرغبونلاالأزواجأنَّفيها

لاالمطرأنَّيقينًايعلمونوليس،اليأسشبهوالقنوط28(،:الشورى1!تطُوْا!هو

)حَئآِذَا:تعالىوقال.إبطاؤهتطاولَحيندخلَهماليأسولكنَّ،يكون

فلمَّا،،011:يوسفأ!هونَقنرُنَاهُتمجَاَءَ!ذِبُوْاأَنّهُؤقَذوَظَنُّوالرُّسُلُأآشتَئسَ

يأس!قلوبَهمدخلأنَّهمعلىدليلفيهكاناستيأسواالذينهمالرُّسلأنَّذكر

فيقالكما،اللّهعندمنيأتيهمإنَّماذلكفياليقينلأنَّاستيقنوه؛يقينٍغيرمن

:2()لقاثم!هو،قَذءَامَنَلَّامَنإِقَؤمِكَمِنيُؤضمنَولَنأَنَّهُلؤُحًإِلى!ووَأُوحَمىَ:نوحٍقصَّة

إخوةقصَّةفيتعالىوقال36،،]هود:!هويَفعَلُونَلتتَبِشبِمَا!الُؤْا)فَلَا

علىالظَّاهرفدل08َّ(،:أيوسفنَجا!هوخَلَص!وْاآش!سُواْمِنهُ!وفَلَمَّا:يوسف

.بيقينٍليسيأسهمأنَّ

)1(ص،د،ز:"كان".

.المطبوعمنوالمثبت.الايةبقيةالنسخفيبعدهاليس)2(
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أنَّأبيةعن،عروةبنهشامعن،مالكثنا،أُويسٍأبيابنحدَّثناوقد

وأنَّفقر،الطَّمعأنَّالنَّاسأيُّهاتَعلَّمُنَّ:خطبتهفييقولكانالخطَّاببنعمر

اليأسعمرفجعلعنه)1(.استغنىشيءٍمنيئسإذاالمرءوأنَّغِنًى،اليأس

الطَّمع.بإزاء

يصفالقدماءمنلرجلشعرًاينشدالمعذَّل)2(بنأحمدوسمعت

ناقةً)3(:

الكِنَاسِفيكالظَّبيصيَّرتُهاالعبَّاسبنيتَلْدِ)4(منصَفْراء

ويإسِطَمَعٍبينفالنَّفسُ(بالإِبساسِ)ْتَسْمعَأنتَدِرُّ

.اليأسبإزاءالطَّمعفجعل

الأعمش،عن،حازمٍبنجريرثنا،حربٍبنسليمانوحدَّثنا

آلَياأنَّهماخالدبنوسَواءَخالدبنحَبَّةَسمعشُرَحْبيلبن)6(سلَّامعن

2(-14)""معجمهفيالمقرئابنطريقهومن-631()الزهد""فيالمباركابنأخرجه(1)

فينعيموابوسعيد،بنيحيىطريقمن767(2/)"المدينة"تاريخفيشبةوابن

بنويحيىالمبارك)ابنأربعتهم،معاويةوأبيوكيعطريقمن5(1/0)"الحلية"

عمر.منيسمعلموعروة.بهعروةبنهشامعن(معاويةوابوووكيعسعيد

"المداركو"ترتيب274()7/""الإكمالانظر:.نصحيف"،"المعدَّل:المطبوعفي2()

5(.11/91)النبلاء"أعلامو"سير5(4/)

إليها.رجعتالتيالمصادرفيالرجزأجدلم)3(

.الموروثالقديمالمالالتَّلْد:(4)

باللبن.فتدرّبسْ،يسْ:الحلبعندللناقةيقالأنهو)5(

تحريف."عن"،:مز،ص،د،)6(
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تَهَزْهزتْ)2(ماالخيرِمنتَيْأَسا"لا:قالثمَّأشياءَ،عَلِّمْناقالا:!م!النَّبيُّ)1(

اللّّهيرزقهثمَّ،قِشْرةٌعليهليسأحمرَيُولَدعبدٍفإنَّكلَّرُووسُكما،

)3(."عط

الملكعبدبنهشامقال:قالعيينةابنحدَّثنااللّّه،عبدبنعليوحدَّثنا

فيممَّاويَاْسيباللّهثقتي،مالٍخيرُ:قال؟مالكما،حازمأبايا:حازملأبي

النَّاس)4(.أيدي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

(.)ْانتهى.يُحصىأنمنأكثروهذا:قال

لامنفيهنَّبل،مستمرَّعادذلكفيللنِّساءوليسشيخنا)6(:قال

."النبيإلئ"ز:د،

وكلاهما،"تهزَّزتْ":التخريجمصادربعضوفي.الحياةعنكناية،تحركتأي

بمعنًى.

وابنمختصرًا،(4)53المفرد""الأدبفيوالبخاري(،5851)5أحمدأخرجه

عنطرقمن32(24)حبانوابن7(،4/)"الكبير"فيوالطبراني(،6514)ماجه

وذكره،الأعمشغيرعنهيرولمتابعيّوسلام،بهشرحبيلبنسلامعنالأعمش

والحديث"،"مقبولحجر:ابنوقال"وُثِّق،،:الذهبيوقال،الثقاتفيحبانابن

فيالألبانيوضعفه227(،4/)"الزجاجة"مصباحفيوالبوصيريحبانابنصححه

فيهيكنلمإنيُحسَّنُالتابعينفيسلاممثلوحديث(،)8947"الضعيفة"السلسلة

يستنكر.ما

فينعيموأبو34(337/72،)3/"العلموجواهرالمجالسة"فيالدينوريأخرجه

به.عيينةبنسفيانطريقمن231()3/""الحلية

.صفحاتأربعقبلبدأالذي،"القراَنأحكام"فيإسماعيلالقاضيكلامأي

كتبه.منالمطبوعفيكلامهأجدلم
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حتَّىأقرائهابينمايتباعديسيرًاحيضًاتحيضمنوفيهنَّ،بلغتوإنتحيض

لاالحيضتينبينالطُّهرأكترأنَّعلىالعلماءاتَّفقولهذا،مرَّةًالسَّنةفيتحيض

ويكونالشَّهر،ربعويَحِضنَ،مغشهرٍكلَّيَحِضْنَالنِّساءَوغالب.لهحدَّ

رطوبتها،لقلَّةالمتعدِّدةَالشُّهورَتطهرمنومنهنَّ،أرباعهثلاثةَطهرهنَّ

دونلهاكانوإنمنه،وتيأسُحيضهافينقطعالجفافُإليهايُسرعمنومنهنَّ

الخمسينفتجاوزُالجفافُإليهايُسرِعلامنومنهنَّ،والأربعينبلالخمسين

كانولو،بوقتٍاليأستحديدُالسُّنَّةولاالكتابفيوليس:قال.تحيضوهي

غيرأوستُّونأوسنةًخمسونلهامن(المحيضمنيئسنب)اللائيالمراد

يئسنَ.:يقلولموكذا،كذاالسِّنِّمنيبلغنواللَّائي:لقيلذلك

ذلكقبلحيضهاارتفعمنجعلواأنَّهمالصَّحابةعنثبتفقدوأيضًا

.متَّفقٍغيرُيأسهنَّوقتفيمختلفٌوالوجود،تقدَّمكمايائسةً

وقتلهكانولو(،4:]الطلاقمهويَبِشنَ)وَافًّى:قالسبحانهفانَّهوأيضًا

خصَّقدسبحانهوهويأسها،معرفةفيسواءًوغيرهاالمرأةلكانتمحدَّد

!هولَؤيَحِف!نَ)ؤَالَّئئ:بقولهخصَّهنَّكمايئسنَ،اللَّائيمنبأنَّهنَّالنِّساء

فإنَّه،الارتياببخلافوهذا.تيأسالَّتيهيتحمِضفالَّتي(،4:]الطلاق

حكمهنَّفيارتبتمإنأي("،ارتَبْن"إن:يقلولمآزلخؤ!،إِنِ):قالسبحانه

فهو.فيهوشككتم

فيحاتمٍأبيابنروىكماالتَّفسير،أهلجماعةعليهالذيهذا)1(

النسخ.منوالمتبتهذا(".لاهذا"فهو:المطبوعفي(1)
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بنمُطرِّفعنله،واللفظأعينبنوموسىجريرحديثمن"لفسيره"".)ّ(1

إنَّادلّه،رسوليا:قلت:قالكعبٍبنأبيِّعن،سالمبنعمرعن،طَريفٍ

والكبارالصِّغار،القرآنفيادلّهيذكرلمماالنِّساءعِدَدفييقولونبالمدينةناسًا

مِنَيَبِتصنَ!هوَالىالسُّورة:هذهفيسبحانهاللّّهفأنزل،الأحمالوأولات

وَاُوْلَتُلَؤيَحِف!نَؤَالَّئئأَشهُرٍثَلَثَةُآزتَ!ؤفَعِدَّلُهُنَّإِنِ!بًد!تممِنآل!حِيضِ

تضعأنإحداهنَّفأجل4ُ،.:الطلاقأ!حَطَهُنَّيَفحَغنَأَنأَجَلُهُنَّآلاخمَالِ

عدَّتها.قضتْفقدوضعتفإذاحملها،

هذهنزلتلمَّاالمدينةأهاصمنناسًاإنَّ،ادلّهرسوليا:قلتجرير:ولفظ

لمعِدَدٌالنِّساءعدَّةمِنبقيلقدقالوا:النِّساءعدَّةفيالبقرةفيالَّتيالاَية

وذواتالحيصزعنهاانقطعقدالَّتيوالكبارالصِّغار،القرآنفييُذكَرن

مِنآ!حِيضِمِنَيَيِتصنَ!وَافًّئى:القصرىالنِّساءفيالَّتيفأُنزِلت:قال،الحمل

2(.أشهر)ثلاثةيئستْقدفالتيآزتَقتُؤ!هوإِنِلصصاَيِ!تم

)1(

)2(

،()1316""العللفيوأسندهالتفسير،كتبمنجُمعممّاوهومعلقًا،366(01/0)

935(،/1)5"العالية"المطالبفي-كما""مسندهفيراهويهبنإسحاقوأخرجه

فيجريروابن(،40171)شيبةأبيوابن-،928()6/للبوصيري"الخيرةو"إتحاف

"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومن(،2294/)والحاكم(،15)23/""تفسيره

ابنأنإلا،بهأُبَيٍّعنسالمبنعمروعنطريفبنمطرفعنطرقمن4(41)7/

فيه:وقال،بهمطرفعنجريرعنالمغيرةبنيحيىعنأبيةعنرواهحاتمأبي

وأنهعمر،قالمنقولتصحيحأبيهعننقلثم،سالمبنعمرولاسالمبنعمر

،()1316حاتمأبي"لابن"العللوينظر:.وأُبَيٍّسإلمبنعمروبينبالانقطاعأعله

.(441)صأيضًاله"و"المراسيل

.المطبوعمنساقطةأشهر"ثلاثةيئستقد"فالتي
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مِنآلحَيضِمِنَلجتمنَ)وَابى:قولهفيجبيرٍبنسعيدعنروىثمَّ

قعدتقدالَّتيالمرأةأو،تحيضلاالَّتيالعجوزبالاَيسةيعنيفِّهـصإَصم،

.شيءٍفيالقرءمنهذهفليست،الحيضةفي)1(

فعدَّتهنَّشككتمإن:يعنيالآيسة)2(،فييعنيآرَتَصبؤ!إِنِ):قولهوفي

.أشهرٍثلاثة

وأالحيضعنقعدتْالَّتيعدَّةتعلموالمآزتَطتُؤ!إِنِ)مجاهد:وعن

أَشهُ!)3(.ثَلَثَةُ!وفَعِدَّلُهُنَّتحِضْلمالَّتي

تعلمواولمحكمهنَّعنسألتمإن:يعنيآصتتَقتُؤ!إِنِ):تعالىفقوله

عليهطلبمنعلىلنعمتهبيإنفهولكم،بيَّنَّاهفقدفيهوشككتمحكمهنَّ

العلم.طلبعنالمعرِضبخلافوالرَّيب،الشَّكِّمنعندهماليزولذلك

تحيضمنمنهنَّبل،الحيضابتداءفييستوينلاالنِّساءفانَّوأيضًا

يستوينلافكذلك،ذلكمنأكثرأو،عشرةخمسأو،عشرةاثنتيأو،لعشرٍ

بذلك.شاهاوالوجود،اليأسسنُّهوالذيالحيضسنِّآخرفي

أوأشهرٍبثلاثةتعتدُّهل،تَحِضْولمِبلغتْفيمنتنازعوافإنَّهموأيضًا

أحمد.عنروايتانوفيه؟رفعهماتدريلاحيضهاارتفعكإلَّتيبالحول

النسخ.خلاف""عن:المطبوعفي(1)

.أثبتناهماالصوابولعل"،الاَيةفي"معنى:النسخفي2()

.(94)23/""تفسيرهفيجريرابنأخرجه)3(
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(1للصِّغر)يجعلواولم،أشهرٍبثلاثةتعتدُّأنَّهاعلىوالجمهور:قلت

الموجبللكبريكونلاأنيجبفكذلكحدًّا،بهاللاعتدادالموجب

الحمد.ودلّّهظاهرٌوهذاحدًّا)2(،بالشُّهورللاعتداد

فصر

كمااتِّفاقًا،يدخللمأوبهادخلسواءٌ،بالموتفتجبالوفاةعدَّةوأمَّا

،الدُّخولقبليتوارثانأنَّهماعلىواتَّفقوا،والسُّنَّةالقرآنعمومعليهدلَّ

العقدانتهاءكانلمَّ!الموتلأنَّمسمًّى؛كانإذايستقرُّالصَّداقأنَّوعلى

العدَّة.ووجبتالمهرواستقرَّفتوارثَا،الأحكامبهاستقرَّتوانقضاءَه)3(

مسألتين:فيواختلفوا

وأبوأحمدفأوجبه،مسمًّىيكنلمإذاالمثلمهروجوبإحداهما:

الاَخر،القولوالشَّافعيُّفيمالكيوجبهولم،قوليهأحدفيوالشَّافعثيُحنيفة

منالصَّريحةالصَّحيحةالسُّنَّةفيجاءكما!ي!اللّهرسولبوجوبهوقضى

محضهولكانالسُّنَّةبهتَرِدْلمولوتقدَّم)4(.وقدواشق،بنتبَرْوَعحديث

ووجوبِالمسمَّىتقريرفيالدُّخولمُجرىأُجري()هالعرفلأنَّ؛القياس

العدَّ".

)1(ص،د،ز:"الصغر".

الرفع.والوجه،""يكونخبرأنهتوهّمعلىمنصوبًاالنسخجميعفيكذا2()

.المطبوعفيليستوانقضاءه"")3(

تخريجه.تقدم(4)

النسخ.خلاف""الموت:المطبوعفي5()
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بالدُّخوليثبتكماالأمِّبموتالرَّبيبةتحريميثبتهل:الثَّانيةوالمسألة

أحمد.عنروايتانوهما،للصَّحابةقولانوفيهبها؟

قبلتجبفانَّها،الرَّحمببراءةللعلمليستفيهالعدَّةأنَّوالمقصود

الوفاةعدَّةحِكمةفيالنَّاساضطربوقد.الطَّلاقعدَّةبخلافالدُّخول،

وغيرها:

منها:،وجو!كثيرةٌالقولهذاعلىوأُورِد،الرَّحملبراءةهي:فقيل

يكفيالرَّحموبراءةقروءٍثلاثةأنَّها:ومنها،الوفاةفيالدُّخولقبلوجوبها

يقطعمنحقِّفيأشهرٍثلاثةوجوبومنها:)1(،المستبرأةفيكماحيضةٌفيها

كبرها.أولصغرهارحمهاببراءة

لوجهين:فاسدُوهذا،معناهيُعقَللاتعبُّدهو:يقولمنالنَّاسومن

كثيرٌيعقلهالموإن،حكمةولهإلاحكمالشَّريعةفيليسأنَّهأحدهما:

أكثرهم.أوالنَّاسمن

المصالحمنفيهابل،المحضةالعباداتمنليستالعِدَدأنَّ:الثَّاني

والنَّاكح.والولدالزَّوجينحقِّرعايةُ

لانقضاءحرلمفهيالوفاةعدَّةأمَّا:يقالأنوالصَّوابشيخنا)2(:قال

عدَّةفيزوجُها)3(عنهاالمتوفَّىتُحِدُّولهذا،الزَّوجلحقِّورعايةالنِّكاح

خَطَرلهالذيالعقدهذالحقِّحريمًاالعدَّةفجُعِلت،الزَّوجلحقِّرعايةًالوفاة

.زمنساقطة"المستبرأةفي...أنهاومنها"(1)

المطبوعة.كتبهفيكلامهأجدلى)2(

.،حصمن"زوجها")3(
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يتَّصلولاالثَّاني،ونكاحالأوَّلنكاحبينبهذهفصلٌفيحصل،وشأنٌ

ومذا،بعدهنساؤهحُرِّمحقُّةعظُمَلمَّاء!يوّاللّّةرسولأنَّترىألا.النَّاكحان

بخلاف،الاَخرةفيأزواجههنَّالدُّنيافيأزواجهلأنَّ؛الرَّسولبهاختصَّ

عنها،المتوفَّىتضرَّرتزوجهابغيرتتزوَّجأنالمرأةعلىحَرُمَلوفإنَّه،غيره

الأوَّلأولادعلىتايّمتْلوولكن،الأوَّلمنلهاخيرًاالثَّانيكانوربَّما

وامرأ!سَفْعَاء"أنا:الحديثفيلها،(1مستحبًّا)ذلكعلىمحمودةًلكانت

زوجهامنآمَتْامرا!-والسَّبَّابةبالوسطىوأومأ-القيامةيومَكهاتينالخدَّينِ

ماتوا")2(.أوبانواحتَّىلها،يتامىعلئنفسَهاوحبستْ،وجمالٍمنصبٍذاتُ

كانتوقدتتربَّصُها،مدَّةٍمنأقلَّفلاقائمًالتحريمهاالمقتضيكانوإذا

وقيلوعشرًا)3(.أشهرٍبأربعةسبحانهادلّّهفخفَّفهاسنةً،تتربَّصالجاهليَّةفي

بهذهفيحصلالرُّوح)4(.يُنفَخٍفيها:قالالعشر؟بالما:المسيَّببنلسعيد

إلىيُحتَجلمإذاالزَّوجحقَوقضاء،إليهيُحتاجحيثالرَّحمبراءةالمدَّة

ذلك.

".)1(ص،د،ز:"مستحب

5(،1/6)8الكبير""فيوالطبراني(،415)9داودوأبو2(،004)6أحمدأخرجه2()

11/541)"الإيمانشعب"فيوالبيهقي635(،)"الأخلاق"مكارمفيوالخرائطي

مالكبنعوفعناللّّهعبدبنشدادعنقَهْمبنالنهّاسعنطرقمن(461-

ولة،مالكبنعوفمنيسمعلموشدادالنقاد،جمهورضعفهوالنهاس.اللَّهُ!حكَئهُرَ

"الأخلاقمكارم"فيوالخرائطيآ(165)""مسندهفييعلىأبيعندحسنشاهد

جيد.بإسناداللَّهُ!ثكَئهُرَهريرةأبيعنطريقينمنآ(4)9

منصوبًا.النسخفيكذا)3(

258(.)4/"تفسيره"فيجريرابنأخرجه4()
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ضر
لأنَّها،بذلكتعليلُهايمكنلافإنَّهأشكلَتْ،الَّتيفهيالطَّلاقعدَّةوأمَّا

فيهيتنصَّفولهذا،للننكّاحقطعٌالطَّلاقولأنَّ،المسيسبعدتجبإنَّما

المثل.مهرفيهويسقطالمسمَّى

فيهاالزَّوجليتمكَّنوجبتالطَّلاقعدَّة-:للصَّوابالموفِّقوادلّّه-فيقال

فحقُّ:الثَّانيللنَّاكحوحقٌّللولدوحقًللّّهوحقّللزَّوجحقّففيها،الرَّجعةمن

كماالمنزلَملازمتهابوجوبادلّّهوحقُّ.العدَّةفيالرَّجعةمنليتمكَّنالزَّوج

لئلَّاالولدوحقّ.حنيفةأبيومذهبأحمدمنصوصوهو،سبحانهعليهنصَّ

زمنَالنَّفقةمنلهالِماالمرأةوحقُّ.الواطئينِلأيِّيُدرىولا،نسبهيضيع

وتُورَث.ترِثُزوجةًلكونها،العدَّة

إِذَاءَامَنُواألّذَينَ!ويآ!ا:تعالىقولهللزَّوجحقٌّالعدَّةأنَّعلىويدلُّ

عدَّشَمِنلَ!ؤعَليَهنَّفَمَاتَمَهّهُوهُنَّأَنقتلمَمأثُوَّطَقتُمُوهُنَّكًخوُآلمحؤصضَم!

صص

أنَّعلىليلد!عِدَّةٍكَألَ!ؤعَليَهِنَّ)فَمَا:فقوله94،،:]الأحزابتَعتَدُّو!ا!

.المرأةعلىللرَّجلالعدَّة

2(،28:]البقرةفِىذَلِكَ!بِرَدِّهِنَّ)!لُعُوَلتهُؤاحًقُّ:قالسبحانهفانَّهوأيضًا

قروءٍثلاثةَالعدَّةكانتفإذا.لهحقّوهذاالعدَّة،فيبردِّهاأحقَّالزَّوجفجعل

كمايُسرِّحها،أويُمسِكهاهلأمرهفيلينظر،التَّربُّصمدَّةطالتأشهرٍثلاثةَأو

وأويفيءيُمسِكهلأمرهفيلينظرأشهرٍأربعةتربُّصللمُؤلِيسبحانهجعل

أشهرٍأربعةلهجعلالمُؤليلكنَّالمُؤلي،كتخييرالمطلِّقتخييرفكانيُطلِّق،

أمرهم.فيلينظرواأشهرٍأربعةالتَّسييرمدَّةجعلكما
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فَلَالمجلَغنَأَجَينَّ)وَإذَاطَلَّقتُوُآلسَاءَ:قالسبحانهأنَّهذلكيُبيِّنوممَّا

وبلوغ،،232:لبقرةا]!هوبِآقَخرُوفيبَئنَهمتَرَضَؤْااإِذَأَزوَجَهُنَّيحَبهِخنَأَنتَخفحلُوهُنَّ

وفي،مجاوزتهالآيةهذهفيالأجلوبلوغ،إليهوالانتهاءالوصولهوالأجل

ثمَّ،ومشارفتهمقاربته،2:الط!ق]!بِمَغرُوفٍفَأَقسِكُوهُنَّأَ!هُنَّبَلَغنَم!!اِذَا:قوله

:قولانفيه

انقطاعأوالثَّالثة،الحيضةفيالطَّعنوهو،الزَّمانمنحدٌّأنَّهأحدهما:

لها.مقدورًايكونفلاهذاوعلى،الرَّابعةمنأومنهاالدَّم

وهذا،الصحابةجمهورقالهكماالاغتسالوهوفعلها،هوبل:وقيل

نفسها،منتُمكِّنهأنلهاويحلُّوطؤها،للزَّوجيحلُّبالاغتسالأنَّهكما

هوالذيالننكّاحوفيالعقد،هوالذىِالننكّاحفيشرطعندهمفالاغتسال

الوطء.

:أقوالٍأربعةذلكفيوللنَّاس

منيقولهمنيفَولهكماهذا،فيولاهذافيلاشرطًا،ليسأنَّهأحدها:

الظَّاهر.أهل

تقدَّمكما،الصَّحابةوجمهورأحمدقالهكمافيهما،شرطٌأنَّه:والثَّاني

عنهم.حكايته

مالكقالهكماالعقد،نكاحفيلاالوطءنكاحفيشرطٌأنَّه:والثَّالث

والشَّافعيّ.

بمضيِّبالطُّهرالحكموهو،مقامهيقومماأوفيهما،شرطٌأنَّه:والرَّابع

حنيفة.أبويقولهكمالأكثرهوانقطاعهصلاةٍوقت
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لأجلكانوإلَّالها،وطئهلأجلغسلهاكانغسلهاقبلارتجعهافاذا

)وَيَ!:تعالىقالكماوتمامهالحيضكماليتحقَّقوبالاغتسال،لغيرهحلِّها

.،222:لبقرةا]امًرَ!وُأدلَّهُفهومِنحَيففَألؤُهُنَّظًهَّزنَاظهُزن!اذَتَفربوُهنَّحَتَّئ

بلغتفقدالثَّلاثةمضتفإذا،قروءٍثلاثةتتربَّصأنأمرهاسبحانهواللّه

خيَّربل)2(الزَّوج،منتَبِينالقرء)1(عقيبَإنَّها:يقللمسبحانهوهوأجلها،

فهمهكماالقرآنفظاهر.والتَّسريحالإمساكبينالأجلبلوغعندالزَّوج

بالمعروفالإمساكبينالزَّوجيُخيَّرالثَّلاثةالقروءانقضاءعندأنَّهالصَّحابة

يكونلاواحدًاالقرآنفيالأجلبلوغفيكونهذاوعلى،بإحسانوالتَّسريح

عنإخبارًاتعالىكقولهوهذاواستكمالها.المدَّةاستيفاءيكونبل،قسمين

)فَإِذَابَلَخنَ:وقوله،،821:]الأنعام!فًاأجًّلتَألّذَىأجًلنًاوَبَلَغنَآ!والنَّار:أهل

.،423:]البقرة!بِألمحعرُوفأَنفُسِضَّفىفيمَافعًلعَليحؤفَلَاجُنَاحَاظهُنَّ

تحلَّأنبعدأنَّهامقارنتههوالأجلبلوغإنَّقالمنحملَوإنَّم!

تحلَّلممابهاأحقَّيكونوإنَّمابرجعتها،أحقَّالزَّوجيبقىلاللخُطَّاب

هذاومنشأ.الخطَّابمنخاطبًاهوصاربهايتزوَّجأنلغيرهحلَّفإذا،لغيره

جعلالقرآنبلهذا،علىيدلَّلموالقرآن،لغيرهتحلُّالأجلببلوغأنَّهاظنُّ

تُمسَكأنفإمَّاأجلَهابلغتإذاأنَّهاوذكر،قروءٍثلاثةتتربَّصأنعليها

الإمساكَهذاقبلَسبحانهذكروقد.باحسانٍتُسرَّحأنوإمَّابمعروفٍ

أَؤقَئ!ريمبِمَغوُوفٍأطَّلَقمًزَّدانِ!اضسَالأ):فقالالطَّلاقعقيبَوالتَّسريحَ

ا!خ.خلاف"القرءين":المطبوعفي(1)

.المطبوعمنساقطةبل"")2(
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فَلَالمجلَغنَأَجَلَهُنَّ!ووًإذَاطَلَّقتُوُآلنِّسَاَءَ:لقاثمَّ،،922:لبقرةا]!هوبِإِضَس

وَّلى!ابزوجهاتزوُّجهاهواوهذ،،223:لبقرةا]!هوأَزوَجَهُنَّيحَبهِخنَأَنتَخضوُهُنَّ

.الزَّوجلحقِّمؤكِّدٌعَضْلهنَّعنفالنَّهيبها،أحقَّكانالذيالمطلِّق

فيأنَّهفيهبل،للخُطَّابتحلُّ)2(الأجلبلوغبعد1(أنه)القرآنفيوليس

بإحسانٍسَرَّجفإن،بإحسانٍيُسرِّحأوبمعروفٍيُمسِكأنإمَّاالحالهذه

أجلهابلغتإذاأنَّهابيِّنةالقرآنفدلالةهذاوعلى.للخُطَّابحينئذٍحلَّت

تغتسلأنقبليُمسِكهاأنفإمَّا-الدَّمبانقطاعقروءٍثلاثةانقضاءوهو-

قدرُيُعرَفوبهذا.شاءتمنوتنكحفتغتسليُسرِّحهاأنوإمَّا،عندهفتغتسل

مايفهمأناجتهادهغايةيكونإنَّمابعدهممَنوأنَّاكأيلَّةُعَتلا،رَالصَّحابةفهم

.قالوهماويَعرِففهموه

فلِمَ،تغتسللمماالمدَّةهذهجميعفييرتجعهاأنلهكانفإذا:قيلفإن

الأجل؟ببلوغالتَّخييرُقُيِّد

والتَّربُّص،الزَّوجحقِّلأجلمتربِّصةًكانتالعدَّةمدَّةفيأنَّهاليتبيَّن:قيل

منلهثابتٌالتَّخييروهذايسرِّحها؟أويُمسِكهاهلمنتظرةًفكانتالانتظار،

لمَّاوهناالطَّلاق،وعدمالفيئةبينالمُؤليخُيِّركماآخرها،إلىالمدَّةأوَّل

بإحسانٍالتَّسريحلكنَّ،وأحرىأولىقبلهتخييرهكانالأجلبلوغعندخيَّره

العدَّة.فيهيذلكوقبل،الأجلبلغتإذايمكنإنَّما

ولكن،العدَّةتنقضيحينفيهامؤثِّربإحسانٍتسريحهاإنَّ:قيلوقد

"أنها".:المطبوعوفي.الشأنضميروهو،النسخفيكذا(1)

"محل".ز:د،ص،)2(
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عندبإحسانٍالتَّسريحجعلسبحانهفإنَّهذلك،خلافعلىيدلُّالقراَنظاهر

أنَّفالصَّواب،المدَّةأوَّلمنثابتالتَّركهذاأنَّومعلولم،الأجلبلوغ

يملككانفإنَّهعنها،يدِهورفعُالأجلبلوغبعدأهلهاإلىإرسالُهاالتَّسريح

لموإنحبْسُها،لهكانأمسكهاإنفحيسئذٍأجلَهابلغتْفإذاالعدَّة،مدَّةَحبْسَها

.بإحسإنٍيسرِّحهاأنعليهكانيمسكها

ميوفَمَالَ!ؤعَليَهنَّ:المسيسقبلالمطلَّقةفيتعالىقولههذاعلىويدلُّ

طَ

مر!ت،،94:ابحضلأا]!وجَصِيًرسَ!إحًاوَسرَّحُوهُنىعِدَّؤتَعتَدُّو!ا!تِّعُوهُنَّكَأ

سرَّح:يقالكماوإرسالُها،سبيلهاتخليةأنّهفعُلِمعدَّة،ولاالجميلبإلسَّراح

قديكونوالسَّراحالإطلاقوبهذا،الذَّهابمن(1]مَكَّنها()إذاوالنَّاقةَالماءَ

نألهكانذلكوقبلتامًّا،الإطلاقيكنلمذلكوقبلوتخليتُها،تطليقُهاتمَّ

مدَّةَغيرهمنبهاأحقَّجُعِلَقدمطلِّقًاكونهمعوكانيُسرِّحها،وأنيُمسِكها

لاجله.قروءٍثلاثةالتَّربُّصوجُعِلَ،التَّربُّص

أشياء:هذاويؤيِّد

بهوأقرَّالسُّنَّة،بهثبتتكماحيضةًالمختلعةعدَّةجعلالشَّارعأنَّأحدها:

"ناسخهفيالنَّحَّاسجعفرٍأبووحكاهعمر)2(،وابنعبَّاسٍوابنعفَّانبنعثمإن

أصحِّفيحنبلٍبنوأحمدإسحاقمذهبوهو،الصَّحابةإجماع(")3(ومنسوخه

يكنلمفلمَّا.الدّهشاءإنقربٍعنالمسألةتقريرسيأنيكمادليلًا،عنهالرِّوايتين

النسخ.فيبياضهنا(1)

283(.)صعنهمتخريجهتقدم2()

22(.9)ص)3(
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لمَّالانها،بحيضةٍ(1استبراجم!بل،عدَّةٌعليهايكنلمرجعةٌالمختلعةعلى

لتطويلمعنىفلالمجامسابهها،أحقَّيكنفلمنفسَها،ملكتْوبانتْمنهافتدتْ

الاستبراء.مجرَّدفيهفيكفيرحمها،ببراءةالعلمالمقصودبلعليها،العدَّة

تُستبرأإنَّمابأنَّهاالسُّنَّةجاءتقدالحربدارمنالمهاجرةأنَّ:الثَّاني

سيأتي.كما،تُزوَّجثمَّبحيضةٍ

الثَّالثة،إلاالدُّخولبعدبائنًاطلاقًالهايشرعلمسبحانهادلّهأنَّ:الثَّالث

فيالثَّلاثةالقروءذكرإنَّماسبحانهوهوفرجعيُّ،سواهاالقرآنفيطلاقٍوكلُّ

افتداؤهافليسالمفتديةوأمَّا)2(.الحكمةلهذهشرعهالذيالطَّلاقهذا

.حيضةٌفيهوالمشروع،الثَّلاثمنمحسوبٍغيرَخلعًابلطلاقًا،

بصورتين:عليكمينتقضفهذا:قيلفإن

يتمكَّنولا،قروءٍثلاثةتعتدُّفإنَّهاطلاقها،عددَاستوفتْبمنإحداهما:

رجعتها.منزوجها

قروءٍثلاثةعدَّتهافإنَّ،عبدٍأوحرٍّتحتعتقتْإذابالمُخيَّرة:الثَّانية

عدَّةتعتدَّأنبَريرةُ"أُمِرَتْ:عائشةحديثمن")3("السُّننفيكما،بالسُّنَّة

رجعةَولا."حِيَضٍثلاثَتعتدَّأن"أُمِرت4ْ(:(")ماجهابن"سننوفي("،الحرَّة

عليها.لزوجها

لأجلالتَّربُّصفيهيجبلمللزَّوجةالمحرِّمالطَّلاقأنَّ:فالجواب

أ".)1(د:"تستبر

.مهامشمنوالتصحيح."الحلة":النسخفي)2(

ألفاظه.علىوالكلام2(،95-582)صتخريجةتقدم)3(

.(952)صتقدموقد.(02)77برقم(4)
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تحريمهامدَّةبتطويلللزَّوجوعقوبةًللنكّاححريمًاجُعِلبل،الزَّوجرجعة

نأأمكنَبحيضةٍالاستبراءمجرَّدبعدتتزوَّجأنلهاسُوِّغلوفإنَّه،عليه

تيسيرُفكان،بدونهأوالتَّحليلقصدعلىإمَّا،بسرعةٍويُطلَقهاالثَّانييتزوَّجها

الطَّلاقلأنَّ؛لهعقوبةًالثَّالثةبعدعليهحرَّمهاوالشَّارعالمطلِّق،إلئعَوْدها

وحرَّم،الثَّلاثوهو،الحاجةقدرمنهأباجوإنَّماادلّّه،إلىالحلالأبغض

.غيرهزوجًاتنكححتَّىالثَّالثةبعدالمرأة

لاوهذا،قروءٍثلاثةتتربَّصَحتَّىتنكحلاأنَّهاالحكمةتماممنوكان

،قروءٍثلاثةتتربَّصحتَّىتنكحلاالطَّلاقمنمرَّةٍكلِّفيفإنَّهابه،عليهاضررَ

وهناالمحرِّمة،الثَّلاثيوقعلملمَّامصلحتهفينظرًاهناكالتَّربُّصفكان

عليهحُرِّمتأنأشياء:بثلاثةعوقبفإنَّه،عقوبتهتماممنبالثَّلاثالتَّربُّص

بها)1(يحظىحتَّىإليهتعودأنيجزولم،قروءٍثلاثةَتربُّصهاوجُعِل،حبيبتُه

عقوبةذلكمنكلٍّوفيفيها،المرغوببزوجتهالرَّاغبالزَّوجحُظوةَغيرُه

له.المكروهادلّّهإلىالبغيضإيقاععلىمؤلمةٌ

وأنَّآخر،بزوجِوتزوُّجتربُّصٍبعدإلالهتحلُّلا:الثَّالثةبعدعلمفإذا

أنَّعلمَعسيلتَهَا=ويذوقَعُسَيلتَهتذوقَأنبدَّولا،الزَّوجذلكبيدالأمر

ومعلولمباختيارها)2(،ولاباختيارهلاإليهتعودُفلامنها،ييأسَأنالمقصود

ادلّّهشرعهالذيالننكّاحوهو-رغبةٍنكاحَنكحقدكانإذاالثَّانيالزَّوجأنَّ

الرَّحمةلحصولوسببًاوالمعاد،المعاشفيلمصالحهمسببًاوجعله،لعباده

)1(ص،د:"يحضى("،خطأ.

للسياقأيضًامخالفوهو،النسخخلاف"باختيارهلاباختيارها"إلا:المطبوعفي)2(

المؤلف.ومقصود
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منلأحدٍيصيرفلا،امرأتهيُمسِكبل،الأوَّللأجليُطلِّقهالافإنَّه-والوِداد

كماطلاقٍأوبموتٍلهاالثَّانيفراقاتَّفقفإذا،إليهعَودِهافي(1اختيار)النَّاس

يُباحكمانكاحُهاالأوَّلللمطلِّقأُبيح،زوجانهمااللَّذانالزَّوجانيفترق

ابتداءً.الرَّجلمطلَّقةِنكاحُللرَّجل

جميععلىالمهيمنةالكاملةالشَّريعةفيسبحانهالدّهيحرِّمهلمأمزوهذا

متىإنَّها:قيلقدالتَّوراةشريعةفيفإنَّهقبلَنا،الشَّريعتينبخلافالشَّرائع،

ليسإنَّه:قيلقدالإنجيلشريعةوفيأبدًا.للاولتحلَّلمآخربزوجٍتزوَّجتْ

الوجوهأكملعلىالفاضلةالكاملةالشَّريعةهذهفجاءت.البتَّةيُطلِّقهاأنله

كلِّهاللشَّرائعمباينًاالتَّحليلكانلمَّاولهذا.للخلقوأصلحهاوأحسنها

!ي!ولعنُهله)2(.والمحلَّلِالمحلِّللعنُ!ي!النَّبيِّعنثبت،والفطرةوللعقل

يدلُّوهذاباللَّعنة،عليهمادعاءٌَأوعليهما،لعنتهبوقوعاللّهعنخبرإمَّالهما

الكبائر.منوأنَّهتحريمهعلى

تأكيدتماممنالطَّلاقهذافيالثَّلاثةالقروءإيجابأنَّوالمقصود

اللبَّانابنفذهب،إجماعالمسألةفيليسأنَّهعلى،الأوَّلعلىتحريمها

غيرُعليهاليسثلاثًاالمطلَّقةأنَّإلىوغيره"الإيجاز"صاحبالفَرَضي

مسألة:)3(:فقاليعلىأبيالقاضيبنالحسينأبوعنهذكره،بحيضةٍاستبراءٍ

منكانتإنأقراءٍثلآثةفعدَّتها،الدُّخولبعدثلاثًاامرأتهالرَّجلطلَّقإذا

تعالى:قولهدليلنا.بحيضةٍالاستبراءعليها:اللبَّانابنوقالالأقراء،ذوات

خطأ.،"رًاختياا":ز،د،ص(1)

تخريجه.تقدم2()

له."المسائل"رؤوسمنلعله)3(
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.،822:لبقرةا]!قُرُوءبِأَ!سِصثَنتَةَيَزًبَّقنَ!يووَالمحطَلَّقَت

ثبوتعلىتسويغهوعلَّق،القولهذاعلىالإسلامشيخيقفولم

علىولاعليهاليسبأنَّهالقولكاننزاعٌفيهكانإن)1(:فقالالخلاف

أنَّالقولهذاولازم:قالثمَّمتوجِّهًا.قولًاالاستبراءإلاالمخيَّرةالمُعتَقة

قاله.أحدًانعلملاوهذا:قال.الثَّالثةالطَّلقةبعدعدَّةٍإلىتحتاجلاالاَيسة

ثلاثًازوجتهالرَّجلطلَّقإذا:مسألة:فقالالحسينأبوالخلافذكرقد

اللبّانلابنخلافًاأشهر،ثلاثةفعدَّتها،هرمٍأولصغرٍتحيضلاممَّنوكانت

فِّهـبًد!تممِنأل!حِيننِمِنَلجتمنَ!ووَافر:تعالىقوله:دليلنا.عليهاعدَّةلاأن

.،4:لطلاقا]!هولَؤلمجف!نَلَّىؤَاأَشهُرٍثَلَتةُآزتَتمضُفَعِدَّصُئَّإِنِ

مخالفتهايجزْلمأقراءٍثلاثةَهذهعلىبأنَّالسُّنَّةمضتوإذاشيخنا:قال

؟إجماعالسُّنَّةمعكانإذافكيفعليها،يُجمَعلمولو

أنَّهاالعلماءمنهفهمقد)2(""اعتدِّي:قيسبنتلفاطمة!وقوله:قال

عدَّةً.تُسمَّىقدالاستبراءمع)3(فانَّ،قروءٍثلاثةتعتدُّ

تعالى:قولهفسَّرأنَّه)4(أَوطاسٍسبايافيسعيدأبيحديثفيكما:قلت

لكمفهنَّ("أي)ْ:قالثمَّبالسَّبايا،4،2]النساء:افِّسَاِء!مِنَ)وَالمحخصَنَثُ

المطبوعة.كتبةفيبعدهوماالنصهذاأجدلم(1)

.(421)صتخريجهتقدم2()

النسخ.فيثابتةوهي،المطبوعفيليست""مع)3(

.وغيره(541)6مسلمأخرجه(4)

".مسلمصحيح"منوالتصويب."إن":النسخفي)5(

813



عدَّةً.الاستبراءفجعل،"عدَّتهنَّانقضتْإذاحلالى

فحديث(1)حيضٍثلاثتعتدَّأنبَريرةُأُمِرَتْ:عائشةحديثفأمَّا:قال

الأطهإر.الأقراءأنَّعائشةمذهبفإنَّمنكر؛

عدَّةتكونالأولىفبطريقحيضةًالمختلعةعدَّةجعلومن:قلت

لابهوأشبهُالطَّلاقشقيقُهوالذيالخلعلأنَّ؛حيضةًعندهكلِّهاالفسوخ

:وجوهٍمنوأحرىأولىفالفسخ،قروءٍبثلاثةعندهالاعتدادفيهيجب

بخلاف،عددهبهينقصطلاقًاالخلعيجعلالفقهاءمنكثيرًاأنَّأحدها:

ونحوه.لرضاعٍالفسخ

ورضيتالعوضردَّإذاالزَّوحإنَّ:يقولونوافقهومنثورٍأباأنَّ:الثَّاني

الفسخ.بخلاف،ذلكفلهماورَجْعهابردِّهالمرأة

بعقدٍعدَّتهافيزوجهاإلىالمرأةرجوعفيهيمكنالخلعأنَّ:الثَّالث

عودُهايمكنلاحيث)2(محرميَّةٍتجدُّدِأولرضاعٍالفسخبخلاف،جديدٍ

مجرَّدالمقصودويكون،بحيضةٍاستبراءٌيكفيهاالأولىبطريقفهذه،إليه

أصحِّعلىوالزَّانيةوالمختلعةوالمهاجرةكالمَسْبِيَّةرحمها،ببراءةالعلم

أحمد.عنروايتانوهمادليلًا،فيهماالقولين

فصل

لأجلالرَّجعيَّةعدَّةأنَّ:والبائنالرَّجعيَّةعدَّةبينالفرقيبيِّنوممَّا

2(.95)صتخريجهتقدم(1)

النسخ.خلاف"محرميةأوعددأو":المطبوعفي2()
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هلسكناهاولكنَّ،المسلمينباتِّفاقوالسُّكنىالنَّفقةفيهاوللمرأة،الزَّوج

عليهايتعيَّنأمشاء،حيثالمطلِّقينقلهاأنفيجوزالزَّوجةكسكنىهو)1(

عنالمنصوصهوالثَّانيوهذا.قولانفيه؟تُخْرَجولاتَخْرجفلاالمنزل

بعضوقولالشَّافعيِّقولوالأوَّل.القرآنيدلُّوعليه،حنيفةوأبيأحمد

أحمد.أصحاب

سكنىجنسمنالرَّجعيَّةسكنىفإنَّ،القراَنبهجاءماوالصَّواب

كذلك،فيهاالعدَّةأنَّكمايجزْ،لمبإسقاطهاتراضياولوعنها،المتوفَّى

نأولهايُخرِجهاأنلهفالزَّوجعليها،ولالهاسكنىلافإنَّهاالبائنبخلاف

")2(.سكنىولالكِنفقةَ"لا:قيسبنتلفاطمة!ي!النَّبيُّقالكماتَخرج،

بائنةً،واحدةًيطلِّقهابأنإسقاطَهايملكللزَّوجحقٌّهيفهلالرَّجعةفأمَّا

وقعتبائنةًطلقةًطالقٌأنت:قالولوإسقاطَها؟يملكفلاللّّهحقٌّهيأو

ولابائنًاطلاقًاوقععوضٍبلابالخلعتراضيافإنلهما؟حقّهيأمرجعيَّةً

:أقوالٍثلاثةفيه؟فيهرجعة

أحمد.عنالرِّواياتوإحدىحنيفةأبيمذهب:فالأوَّل

أحمد.عنالثَّانيةوالرِّوايةالشَّافعيِّمذهب:والثَّاني

أحمد.عنالثَّالثةوالرِّوايةمالكمذهب:والثَّالث

إسقاطها،علىيتَّفقاأنلهماليس،تعالىدلّهحقّالرَّجعةأنَّوالصَّواب

نألهماليسأنَّهكماالزَّوجة،رضيتولوبائنةًطلقةًيُطلِّقأنلهوليس

"هي".:المطبوعوفي.النسخفيكذا(1)

.(121)صتخريجهتقدم2()
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.بالاتِّفاقعوضٍبلاالنكّاحبفسخيتراضيا

مذهبفيالقولينأحدفيعوضٍبغيرالخلعيجوزفكيف:قيلفإن

بغيرالنكّاحفسخعلىالزِّوجينمن(1اتِّفاقٌ)إلاهذاوهلوأحمد؟مالك

؟عوضٍ

كانإذاعوضٍبلاالخلعالرِّوايتينإحدىفيأحمديُجوِّزإنَّما:قيل

قال)2(:.ا!هنثَدبمَشيخناقاله.بالاتِّفاقيجوزفلافسخًاكانإذافأمَّاطلاقًا،

عددينقصأنغيرمنمرَّةٍبعدمرَّةًيُبِيْنَهاأنعلىيتَّفقاأنلجازهذاجازولو

جعلاها،الثَّلاثبينالفرقةيجعلاأنأراداإذاإليهماالأمرويكون،الطَّلاق

طلاقٍبلافَادِني:قالتإذاهذامنويلزم.الثَّلاثمنيجعلاهالمأراداوإن

شاءوإنرجعيًّايجعلهأنشاءإنسألتهإذامخيَّرًاويكون،طلاقٍبلايُبِينهاأن

بعديُحرِّمهاأنشاءإنيخيَّر)3(أنَّهمضمونهفإنَّ،ممتنعٌوهذابائنًا،يجعلهأن

يجعلأنبينالرَّجليُخيَّرأنويمتنعيُحرِّمها،لمشاءوإن،الثَّالثةالمرَّة

وله،لهمباحينأمرينبينيُخيَّرإنَّماولكنحرامًا،يجعلهوأنحلالًاالشَّىِء

التَّحليلنفسإنشاءلهوليس،التَّحريموأسبابالحلِّأسبابيباشرأن

لتَّحريم.وا

لهيشرعولم،واحدةٍبعدواحدةًالطَّلاقلهشرعإنَّماسبحانهوادلّه

،الطَّلاقعلىحملتْهالَّتيالشَّيطاننزغةُوتزول،يندملئلَّا،واحدةًمغإيقاعة

."قتفالاا":ز،د،ح،ص(1)

،303)32/"الفتاوى"مجموعفيمعناهوانظر،المطبوعةكتبةفيالنصَّأجدلم2()

4.)03

"."يخيره:مز،،ص)3(
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بائنةًطلقةًيُطلِّقهاأنالشَّارعملَّكهفلوسبيلًا.إليهايجدفلاالمرأةَنفسُهفتتبع

مصالحعلىالمشتملةوالشَّريعةموجودًا،بعينهالمحذورهذالكانابتداءً

فلا.شاءتوإنراجعتهشاءتإنبيدهاالأمريبقىفانَّه،ذلكتأبىالعباد

وإحسانًامنهرحمةً،المرأةبيدلاالزَّوجبيدالطَّلاقجعلسبحانهوادلّّه

بينفيخيِّرها،باختيارهأمرَهايُملِّكهاأنله،نعم.الزِّوجينلمصلحةومراعاةً

لافهذاإليها،بالكلِّيَّةالزَّوجيدعنالأمريخرجأنوأمَّاوفراقها.معهالقيام

إنَّماالشَّارعفإنَّذلك،يملكولا،الرَّجعةمنحقَّهيُسقِطأنلهفليس،يمكن

ولا،ثلاثٍمنأكثرَيُملِّكهلمولهذابه،يتضرَّرولامِلْكُهينفعهماالعبدَيُملِّك

المُواقَع)1(والطُّهرالحيضزمنفيالطَّلاقَملَّكهولاالثَّلاث،جمْعَملَّكه

سبحانهنهىوقد،الطَّلاقَالمرأةَملَّكولا،أربعٍمنأكثرنكاحَملَّكهولا،فيه

يجعلونفكيفقيامًا،لهمادلّّهجعلالَّتيأموالهمالسُّفهاءيؤتواأنالرِّجال

تكونلابيدهاالطَّلاقيكونلافكما؟والرَّجعةالطَّلاقفيإليهنَّالأبضاعأمر

علىموقوفةًالرَّجعةفمَبقىفلا،شاءتْوإنراجعتْهشاءتفإنبيدها،الرَّجعة

اختيارها.

أولىابتداءًالمحرِّمالطَّلاقيملكفلاالبائنالطَّلاقيملكلاكانوإذا

لاإنَّه:قالفمن.البائنفيمنهأقوىالمحرِّمالطَّلاقفيالنَّدملأنَّ؛وأحرى

نألزمه=الحديثفقهاءقولهوكماتَبِنْ،لمبهاأتىولو،الإبانةيملك

لهوإنَّ،والأحرىالأولىبطريقابتداءًالمحرِّمةالثَّلاثيملكلاإنَّة:يقول

فإذا.بائنةًواحدةًطالقأنت:قالوإنرجعتُهاله)2(كماأوقعها،وإنرجعتَها

.("قعلواا":ح،د،ص(1)

النسخ.خلاف"لة"كان:المطبوعفي)2(
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بعدهتعودلاالذيالتَّحريمإثباتيملكفكيفالرَّجعةإسقاطَيملكلاكان

؟وإصابةٍبزوجٍإلا

اثنتين.بعدولويملكهلاأنَّههذافلازمُ:قيلفإن

،معيَّنٍوجهٍعلىالطَّلاقَمَلَّكهسبحانهادلّّهفإنَّ،بلازمٍذلكليسقلنا:

شاءإنثمَّعدَّتها،تنقضِلممابرجعتهاأحقَّويكونواحدةًيُطلِّقأنوهو

علية،حرمتأوقعهاإنأنَّهوأخبرواحد!،لهوتبقى،كذلكالثَّانيةطلَّق

ملَّكهالذيهوفهذاويفارقَها.ويصيبَهاغيرَهتتزوَّجأنإلاإليهتعودولا

وباللّّه.تطليقتينتقدُّمِغيرمنتامًّاتحريمًاابتداءًيُحرِّمهاأنيُملِّكهلمإيَّاه

التَّوفيق.

فصر

هذاوأنَّ،بحيضةٍتعتدُّأنَّهاالمختلعةفي!ي!اللّهرسولحكمذكرناقد

حنبلبنوأحمد،راهويهبنوإسحاق،عبَّاسٍوابن،عفَّانبنعثمانمذهب

بذلكًالأحاديثنذكرونحن.شيخنااختارها،عنهالرِّوايتينإحدىفي

بإسنادها.

أبوأخبرني.المختلعةعدَّةفيباب(:1)الكبير""سننةفيالنَّسافيُقال

أبي،ثنا،عبدانأخوعثمانبن)2(شاذانثنا،المروزييحيىبنمحمدعلي

2(،0)58ماجهوابن3(،4)79""المجتبىفيأيضاالنسائيوأخرجه5(.166)برقم(1)

.(472)9""صحيحهفيعوانةوأبو

لقب،وشاذان.والنسائيالنسخمنوالمثبت.العزيز"عبد"شاذان:المطبوعفي2()

العزيز.عبدواسمة
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بنمحمدأخبرني:قال،كثيرٍأبيبنيحيىعن،المباركبنعليثنا

بنقيسبنثابتأنَّأخبرتهعفراءبنمُعَوِّذبنترُبَيِّعأنَّالرحمنعبد

فجاءأبي،بنادلّّهعبدبنتجميلةوهييدها،فكسرَامرأتهضربشمَّاسٍ

:فقالثابتٍإلى!ي!اّاللّهرسولفأرسل،ع!ي!اّاللّهرسولإلىيشتكيهأخوها

نأ!ي!اللّّهرسولفأمرها.نعم:فقالسبيلَها".وخَلِّعليكلهاالذي"خُذِ

بأهلها.وتَلْحَقواحدةًحيضةًتتربَّص

عمِّي،حدَّثني:قالسعد،بنإبراهيمبنسعدبناللّّه)1(عبيدأخبرنا

بنعبادةبنالوليدبنعُبادةحدَّثني:قالإسحاقابنعنأبي،حدثناقال

قالت:،حديثَكِحدِّثينيلها:قلت:قالمُعَوِّذ،بنترُبَيِّععنالصَّامت،

لا:قال؟العدَّةمنعليئَماذا:عئمانَّفسألتُلمجتُثمَّ،زوجيمناختلعتُ

حيضةً.تحيضي)2(حتَّىفتمكُثينبكِ،عهدٍحديثَيكونأنإلاعليكِعذ

كانتالمَغَالِتَّة)3(،مريمفي!اّادلّهرسولقضاءذلكفييَتَّبِعوإنَّما:قالت

منه)4(.فاختلعتشمَّاسٍبنقيسبنثابتتحت

منه،اختلعتقيسٍبنثابتامرأةأنَّعبَّاسٍابنعنعكرمةوروى

اللّه"،خطأ."عبدد:)1(

"تحيضين".د،ص،ج،ز:)2(

الأنصار.منبطنمَغَالةبنيإلىنسبةوالمغالية.تحريف"،"العالية:م،،جصد،)3(

.(41/602)"لإصابةا":انظر

2(،0)58ماجهوابن3(،4)89""المجتبىفيأيضًاالنسائيوأخرجه(.6625)برقم(4)

2(.256/)4"الكبير"فيوالطبراني
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الرحيمعبدبنمحمدعنداود)1(أبورواه.حيضةًعدَّتها!ي!النبيفجعل

عنمعمر،عن،يوسفبنهشامعنالقطَّان،)2(بَحرٍبنعليِّعنالبزّاز،

الرحيمعبدبنمحمدعن)3(الترمذيورواه.عكرمةعن،مسلمبنعمرو

غرينبٌ.حسنٌحديثٌ:وقإل،بعينهالسَّندبهذا

لأقوالوموافقٌ!ي!ادلّهرسولوقضاءالسُّنَّةموجبأنَّهكماوهذا

فكفَتْالرَّحمببراءةالعلماستبرا!لمجرَّدفإنَّه،القياسمقتضىفهوالصَّحابة

أرادتإذاوالزَّانيةوالمهاجرةوالحرَّةالمشتراةوالأمةكالمسبيَّة،حيضةفيه

قروءٍثلاثةالرَّجعيَّةعدَّةجعلحكمتهتماممنالشَّارعأنَّتقدَّموقد.تنكحأن

هذهعلىالنقضُوتقدَّم،الرَّجعةزمانوليطول)4(،والمرأةللمطلِّقمصلحةً

التوفيق.وبادلّّه،عنهوالجوابالحكمة

منزلهافيعنهاالمتوفىباعتداد!يوِوّاللّّهرسولحكمذكر

المبتوتةبخروجلحكمهمخالفٍغيروأنه،فيهوهيزوجهاتوفيالذي

شاءتحيثواعتدادها

بنتالفُرَيعةعنعُجْرة،بنكعببنتزينبعن("السُّنن")ْفيثبت

تخريجة.وتقدم.(222)9برقم(1)

تحريف.،"يحى":النسخفي2()

.(1851)برقم)3(

".ولتطويل"د:،ص(4)

داودوأبو27(،0)87أحمدأخرجةوقد،لفظةيذكرولم،قبلمنالمؤلفإليةأشار(ه)

والحاكم(،24)29حبانوابن3532(،)والنسائي(،4021)والترمذي23(،00)

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذيوقال2(،80)2/
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نأتسألهع!ياّلهاللّّهرسولإلىجاءتأنَّها:الخدريسعيدأبيأختمالك

حتَّىأَبَقُوا،لهأعبُدٍطلبفيخرجزوجهافإنَّ،خُدْرةبنيفيأهلهاإلىترجع

أرجعَأن!وَوّادلّّهرسولفسألتُ،فقتلوهلحِقَهم(1)القَدُومبطرفكانواإذا

!يوو:ادلهرسولفقال،نفقةٍولايَملِكهمسكنٍفييتركنيلمفإنَي،أهليإلى

أمرأو،دعانيالمسجدفيأوالحُجرةفيكنتإذاحتَّىفخرجت.""نعم

و.)2(
منذكرتُالتيالقصَّةعليهفرددتُقلتِ؟""كيف:فقال،لهفدعِيتُبي

قالت:".أجلَهالكتابُيبلُغَحتَّىبيتكِفي"امكُثي:فقال:قالت،زوجيشأن

فسألنيإليُّ،أرسلَعثمانكانفلمَّا:قالتوعشرًا،أشهرٍأربعةفيهفاعتددتُ

واتَّبعه.بهفقضى،فأخبرتُهذلكعن

البر33(:عبدبنعمرأبووقال،صحيححسنحديثٌهذا:الترمذيقال

بنمحمَّدأبووقال.والعراقالحجازعلماءعندمعروف!مشهورحديثٌهذا

)4(.
غيرُحديثهايروِلم،مجهولةهدهزينبفإن،يثبتلاالحديثهذا:حزمٍ

يقولوغيرهمالك،بالعدالةمشهورٍغيروهو،كعببنإسحاقبن(سعيد)ْ

سعيد.:يقولوسفيان)6(،إسحاقبنسعد:فيه

المدينة.منأميالستةعلىموضع(1)

."مرنيأ":م،د،ح،ص(2)

.3(1/21)التمهيد""في)3(

.3(01/20)"المحلى"في(4)

":"المحلىوفي.سيأتيكماحزمابنعلىالردفيالمؤلفبنىوعليه،النسخفيكذا)5(

"سعيد".فيها:كانالمؤلفعليهااعتمدالتيالنسخةفكأن"سعد".

خطأ.،سعد"بن"إسحاق:مز،ص،د،)6(
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مشهورصحيححديثٌفالحديث،صحيحٍفغيرمحمدأبوقالهوما

عليهوبنى،بهواحتجَّ(،1)""موطَّئهفيمالكوأدخله،والعراقبالحجاز

مذهبه.

ماذا؟فكانعندهمجهولةفنعم،مجهولةكعببنتزينبإنَّ:قولهفأمَّا

بنسعدعنهاروىسعيد،أبيامرأةوهىِ،التَّابعيَّاتمنهذهوزينب

)2(."الثِّقات"كتابفيحبَّانابنذكرهاوقدبسعيد،وليسكعببنإسحاق

بنسعد)3(غيرُعنهايَروِلم:المدينيِّبنعليِّقولُمحمدأباغرَّوالَّذي

ابنعن،أبيثنا،يعقوبثنا)4(:أحمد"الإمام"مسندفيرويناوقد.إسحاق

عنحزم،بنمَعمر(بن)ْالرحمنعبدبناللّّهعبدحدَّثني،إسحاق

بنكعببنتزينبعمَّتهعنعُجْرة،بنكعببنمحمدبن)6(سليمان

النَّاساشتكى:قالسعيدأبيعنالخدريِّ،سعيدٍأبيعندوكانتعُجْرة

عليًّا،تَشْكُوالاالنَّاسإلّها"يا:يقولفسمعتُةخطيبًا،!ي!النَّبيُّفقامعليًّا،

كانتتابعيَّةٌامرأةٌفهذه.-"اللّّهسبيلفيأو:-اللّّهذاتفيلاخشَنُ)7(إنَّهفواللّه

)1(.)9172(

)2(/4(.)271

)3(ص،د،ز:"سعيد".

.(441)3/الحاكمطريقةومن(،11آ1)"الصحابةفضائل"وفي(.1)1817برقم(4)

بة.إسحاقأبيعناللّهعبدبنزيادطريقمن68(/1)""الحليةفينعيمأبووأخرجة

2(.)947"الصحيحة"السلسلةفيالألبانيصححةوالحديث

خطأ."عن"،:النسخفي)5(

.(671)ص"المنفعة"تعجيلوانظر:المسند.منوالتصويب.""سلمان:النسخفي)6(

.""لأُخَيشِنُ:المسند""في)7(
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الائمَّةواحتجَّ،بحرفٍفيهايُطْعَنولم،الثِّقاتعنهاروى،صحابيٍّتحت

وصحَّحوه.بحديثها

بنإسحاققالفقد،بالعدالةمشهورٍغيرإسحاقبنسعدإنَّ:قولهوأمَّا

وقال.ثقةٌأيضًا:والدَّارقطنيئُالنَّسإفيُوقال،ثقةٌ:معينٍبنيحيىعنمنصورٍ

عنهروىوقد(،1)""الثِّقاتكتابفيحبَّانابنوذكره.صالح:حاتمأبو

وابن،الدَّراورديُّالعزيزوعبد،الثَّوريُّوسفيان،زيدٍبنحمَّاد:النَّاس

أكبروهووالزُّهريُّ،الأنصاريُّسعيدٍبنويحيى،أنسٍبنومالك،جريجٍ

ولم،الأئمَّةمنسواهموخلققيس،بنوداود،إسماعيلبنوحاتممنه،

اتِّفاقًا.بهيُحتجُّهذاومثلالبتَّةَ)2(.جرجٌولاقدجفمِهيُعلَم

المسألة:هذهحكمفيبعدهمومنالصَّحابةاختلفتوقد

عنالزُّبير،بنعروةعن،الزُّهريِّعنمعمر،عن)3(الرزاقعبدفروى

مأبأختهاوخرجتعدَّتها،فيبالخروجعنهاالمتوفَّىتفتيكانتأنَّهاعائشة

.عمرةٍفيمكَّةإلىادلّّهعبيدبنطلحةعنهاقُتِلحينكلثوم

ابنعنعطاء،أخبرني،جريجٍابنأخبرنا)4(:الرزاقعبدطريقومن

يقل:ولموعشرًا،أشهرٍأربعةتعتدُّ:وجلَّعزَّادلّهقالإنَّما:قالأنَّهعبَّاسٍ

.شاءتحيثفتعتدُّبيتها،فيتعتدُّ

(1)/6()375.

.(466)3/"التهذيب"تهذيبفيترجمتهانظر2()

.(45012)"المصنف"في)3(

وأخرجه284(./01)"المحلى"فيحزمابنطريقةومن(،15012)"المصنف"في()4

2(.211/)والحاكم2(4/45)""تفسيرهفيجريرابنأيضًا
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:قالالمدينيِّبنعلئَيفانَّ،عبَّاسٍابنمنعطاءسمعهالحديثوهذا

عبَّاسٍابنسمعتقال:عطاءعن،جريجابنعن،عيينةبنسفيانحدَّثنا

أَشهُرٍأَزلَعَةَبِأَنفُسِهِنَّيَتهَتَلَّقمنَآَزوَجًاوَيَذَرُونَمِن!ؤُيُتَوَفَّؤنَ!ووَالَّذِينَ:يقول

قالى.شاءتحيثتعتدُّبيوتهنَّ،فييعتددن:يقلولم234،،]البقرة:!هووَعَشرًا

.(أخبرنا)1كماجريجٍابنلناقاله:سفيان

بنجابرسمعأنَّهالزبيرأبوأخبرني،جريجٍابنثنا)2(:الرزاقعبدوقال

.شاءتحيثعنهاالمتوفَّىتعتدُّ:يقولاللّّهعبد

عن،خالدٍأبيبنإسماعيلعنالثَّوريِّ،عن)3(:الرزاقعبدوقال

عدَّتهنَّ.فيعنهنَّالمتوفَّىيُرحِّلكانطالبٍأبيبنعلئيَأنَّالشَّعبيِّ

،دينارٍبنعمروعن،مسلمٍبنمحمَّدعنأيضًا)4(الرزاقعبدوذكر

وتعتمرانتحجَّانعنهاوالمتوفَّىالمبتوتةجميعًا:قالاوعطاءطاوسٍعن

وتبيتانِ.وتنتقلانِ

القاضيإسحاقبنإسماعيلطريقمن284(/01)""المحلىفيحزمابنأخرجه(1)

به.المدينيابنعليعن

بنمحمدطريقمن()18776شيبةأبيابنوأخرجه(.012)95""المصنففي)2(

ضعيف.ميسروابن،بهجريجابنعنميسر

بنعبدةطريقمن()18877شيبةأبيابنوأخرجه(.012)56""المصنففي)3(

"السننفيوالبيهقي،هشيمطريقمن36(1/0)منصوربنوسعيد،سليمان

منومحمد(،وهشيم،)عبدةثلاثتهمعبيد،بنمحمدطريقمن(436)7/("الكبرى

به.خالدأبيبنإسماعيلطريق

.(06012)برقم4()
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أينعنهاالمتوفَّىيضرُّلا:قالعطاءعن،جريجٍابنعنأيضًا)1(وذكر

اعتدَّت.

جميعًا:قالاالشعثاءوأبيعطاءعن،دينارٍبنعمروعن،عيينةابنوقال

)2(.شاءتحيثعدَّتهافيتخرجعنهاالمتوفَّى

:قالالمعلِّم،حبيبٍعن،الثَّقفيُّالوهَّابعبدثنا)3(:شيبةأبيابنوذكر

:قالعدَّتهما؟فيأتحجَّانِ)4(عنها،والمتوفَّىثلاثًاالمطلَّقةعنعطاءسألت

ذلك.مثليقولالحسنوكان.نعم

امرأةأنَّحكيمأبيبنحُنَينعن،لهيعةابنأخبرني:وهبابنوقال

العزيز:عبدبنعمرَسألتْ(بخُنَاصِرَة)ْزوجُهاعنهاتُوفِّيلمَّامزاحمٍ

فاعتدِّي،أبيكودارِبقرازِكالْحَقِيبللها:فقالعدَّني؟تنقضيحتَّىأمكثُأ

فيهما)6()7(.

)05012(.برقم)1(

القاضيإسحاقبنإسماعيلطريقمن285(/01)""المحلىفيحزمابناخرجه2()

به.المدينيابنعليعن

عطاءعن364(1/)منصوربنسعيدبنحوهوأخرجه(،4641،18857)4برقم)3(

موقوفًا.عباسابنعن

.د،حص،فيليستالاستفهامهمزة)4(

"البلدان"معجمانظر:.الباديةنحوقنّسرينتحاذيحلبأعمالمنبليدة:خناصرة)5(

/2(0.)93

"فيها".:المحلىوفي.النسخفيكذا)6(

القاضي-إسحاقبنإسماعيلطريقمن285(/01)""المحلىفيحزمابناخرجه)7(
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الأنصاريِّسعيدٍبنيحيىعن،أيوببنيحمىوأخبرني:وهبابنقال

بالفسطاطوله،دارٌبهاوله،امرأتهومعهبالإسكندريَّةتوفِّيرجلٍفيقالأنَّه

نأأحبَّتوإنفلتعتدَّ،زوجهاتوفِّيحيثتعتدَّأن(1أحبَّتْ)إن:فقال،دارٌ

فلترجعْ)3(.فيها)2(فتعتدَّبالفُسطاطوقرارِهزوجهادارإلىترجع

:قالالأشجِّبنبُكَيرعن،الحارثبنعمرووأخبرني:وهبابنقال

بلدٍإلىزوجهاجهايخرجالمرأةعنعمربنادلّّه)4(عبدبنسالمسألنا

زوجهابتِتإلىترجعأو(،زوجها)هعنهاتوفِّيحيثتعتدُّ:قال؟فيتوفَّى

عدَّتها)6(.تنقضيحتَّى

احتجَّحجَّتانالقولهذاولأصحإب.كلِّهمالظَّاهرأهلمذهبوهذا

(،)حسينإلى""المحلىفي()حنينوتصحف،بهوهبابنعنالمدنيثابتأبيعن

:مرةوقال،"بعمدة"ليس:فيةالذهبيقال،فيهمختلفحكيمأبيبنوحنين

غيرعنهلهيعةابنأحاديثأنإلا،حبانابنووثقةحجر،ابنقالوكذا،""صدوق

4(.10)3/""الكاملفيعديابنقالكمامحفوظة

"أحببت".:ز،حد،ص،(1)

"فيهما".:م،ح)2(

القاضيإسحاقبنإسماعيلطريقمن285(/01)"المحلى"فيحزمابنأخرجه)3(

لهوأنكر،حفظةفيمختلفأيوببنويحتى.بهوهبابنعنالمدنيثابتأبيعن

أخطأ.ربماصدوقحجر:ابنوقالسعيد،بنيحىعنرواهحديثًاأحمدالإمام

خطأ.اللّه"،"عبيدز:د،م،)4(

.ز،صد،فيليستزوجها"")5(

القاضيإسحاقبنإسماعيلطريقمن285(/01)""المحلىفيحزمابنأخرجه)6(

به.وهبابنعنالمدنيثابتأبيعن
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أمرهاإنَّماسبحانهاللّّهأنَّ:وهيإحداهما،حكيناوقد،عبَّاسٍابن(1بهما)

.معيَّنٍبمكانٍيأمرهاولم)2(،وعشرٍأشهرٍأربعةباعتداد

ثنا،المروزيمحمدبنأحمدثناداود)3(:أبورواهما:والثَّانية

ابنقالعطاء:قال:قالنَجيحٍأبيابنعنشِبْل،ثنا،مسعودٍبنموسى

ادلّّهقولوهو،شاءتحيثفتعتدّأهلها،عندعدَّتَهاالاَيةهذهنَسخت:عبَّاسٍ

أهلهعنداعتدَّتشاءتإنعطاء:قال24(.0:البقرةأ!هو!وغَيزَإِخرَافيِ:وجلَّعزَّ

فَلَا!ولمحاِنخَرَتجنَ:وجلَّعزَّادلّّهلقولخرجتشاءتوإنوصيَّتها،فيوسكنت

الميراثجاءثمَّ:عطاءقال2،.04:]البقرة!مَافَعَ!فِىلَجَمبُخَاحَ

.شاءتحيثتعتدُّالسُّكنى،فنَسخ

منزلهافيتعتدُّ:بعدهمومنوالتَّابعينالصَّحابةمنثانيةطائفةوقالت

فيه.وهيزوجهاتوفِّيالَّتي

المسيَّببنسعيدعنمجاهد،عنمنصور،عن،الثَّوريُّثنا:وكيعفقال

عنهنَّتوفِّيمعتمراتٍأوحاجَّاتٍالحُلَيفةذيمننسوةًردَّعمرأنَّ

.(4)أزواجهنَ

)1(د،ح:"بها".

32(.8)صالأثروتقدم."وعشرًا"د:،ص2()

353(.1)والنسائي(،1534)البخاريوأخرجة.23(10)برقم)3(

واخرجه286(،/01)""المحلىفيحزمابنُسفيانعنوكيعطريقمنأخرجه(4)

وأخرجه،بهسفيانعنقبيصةطريقمن97()3/الاَثار("معاني"شرحفيالطحاوي

عنعطاءعنسليمانأبيبنالملكعبدطريقمن935()1/منصوربنسعيد

عمر.
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مجاهدعن،الأعرجحُميدأبنا،جريجٍابنثناالرزاقَ)1(:عبدوقال

وذيالجحفةمنومعتمراتٍحاجَّاتٍيَرجِعانِهنَّوعثمانعمركان:قال

الحليفة.

عن،ماهكبنيوسفعن،أيوبعنمعمر،عن)2(الرزاقعبدوذكر

الطَّلْقُ)3(،فضربَهاعدَّتها،فيأهلَهازارتعنهامتوفًّىامرأةًأنَّمُسَيكةأمِّه

تُطْلَقُ.وهيبيتهاإلىاحملُوها:فقالعثمانفأتوا

لهكانتأنَّهعمرابنعن،نافععن،أيوبعنمعمر،عنأيضًا)4(وذكر

كانفإذا،إليهمفتتحدَّثبالنَّهارتأتيهموكانتزوجها،وفاةمنتعتدّابنة

بيتها.إلىترجعأنأمرهااللَّيل

بنيحيىعن،المباركبنعليعن،وكيعٌثنا(:)هشيبةأبيابنوقال

بياضَأهلَهاتأنيأنعنهارخَّصللمتوفَّىعمرأنَّئوبان)6(ابنعن،كثيرٍأبي

ليلها.أويومهابياضفيإلالهايُرخِّص()7(]لمثابتٍبنزيدوأنَّيومها،

)71012(.برقم)1(

وحسَّنَه.881(،)حديثًاالترمذيلهاوروى،مجهولةومسيكة(.021)67برقم2()

.الولادةوجعأي)3(

به.أيوبعنحمادطريقمن366(/1)منصوربنسعيدوأخرجه.(46021)برقم(4)

286(./01)""المحلىفيوعنه.(18862)برقم(5)

بنمحمدوهو"و"المحلى"المصنّف"منوالتصويب.خطأ("،ثوبانأبي":النسخفي)6(

.ثوبانبنالرحمنعبد

المعنى.يستقيموبها،التخريجمصادرمنوالزيادة.النسخفيليست)7(
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عنالمعتمر،بنمنصورعن،الثَّوريِّسفيانعن()1الرزاقعبدوذكر

إليهنَّنُعِيَهَمْدانمننساءٌمسعودٍابنسأل:قالعلقمةعنالنَّخعيِّ،إبراهيم

ترجعثمَّبالنَّهار،يجتمعن:مسعودٍابنفقال،نستوحشإنَّا:فقلنأزواجهنَّ

باللَّيل.بيتهاإلىمنهنّ)2(امرأةٍكلُّ

أنَّإبراهيمعنمنصور،عن،عوانةأبوثنا:المنهالبنالحجَّاجوذكر

أفآتيهِ،عدَّةٍفيوأنامريضأبيأنَّ:المؤمنينأمسلمةأمإلىبعثتامرأةً

)3(.بيتكفياللَّيلطرفَيأحدَبِيتيولكننعم،:قالتأُمرِّضُه؟

عن،خالدٍأبيبنإسماعيلأبناهُشَيم،ثنا)4(:منصورٍبنسعيدوقال

أكثركان:فقالعدَّتها؟فيأتخرجعنهإ:المتوفَّىعنسئلأنَّهالشَّعبيِّ

الشَّيخوكان،تخرجلا:يقولونذلكفيشيءٍأشدَّمسعودٍ%(ابنأصحاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بنسعيدوأخرجه334(،)9/"الكبير"فيالطبرانيطريقهومن(،021)68برقم

بنسعيدوأخرجة،بهسفيانطريقمن717()7/والبيهقي358(/1)منصور

ابنعنإبراهيمعنمقسمبنوالمغيرةالأعمشطريقمنأيضًا358(/1)منصور

فيالأعمشعلىمقدملانة؛أرجحمنصورورواية،علقمةيذكراولممسعود،

إبراهيم.عنيرويهفيماسيمالامدلسوالمغيرة،إبراهيم

."اجد":صد،

عنمنصورعنعوانةأبيطريقمن287(/01)""المحلىفيحزمابنأخرجه

إبراهيم.عنمنصورعنجريرطريقمن(49191)شيبةأبيوابن،بةإبراهيم

نأسلمةأمعنأسلممنرجلعنإبراهيمعنمنصورعنفرواهالثوريوخالفهما

الاشبه.وهو(،07021)الرزاقعبدأخرجه.،..سألتهاامرأة

تخريجه.تقدموقد36(.1/0)""سننةفي

خطأ.،!يمّ"اللّهرسول"أصحاب:،حم
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يُرحِّلها.-طالبٍأبيعليُّبنيعني-

عنهاالمتوفَّى:قالأباهأنَّعروةبنهشامأخبرنا:سلمةبنحمَّادوقال

)2(.معهمفتَنتوِيأهلُهايَنتوِي)1(أنإلابيتها،فيتعتدُّزوجها

هوسعيدبنيحيىأبناهُشيم،ثنا)3(:منصورٍبنسعيدوقال

قالواالمسيَّببنوسعيدالدّهعبدبنوسالممحمَّدٍبنالقاسمأنَّ،الأنصاري

عدَّتهإ.تنقضيحتَّىتبرحُلاعنها:المتوفَّىفي

وجابر،عطاءعن،دينارٍبنعمروعن،عيينةابنعنأيضًا)4(وذكر

.تخرجلاعنها:المتوفَّىفيقالكلاهما

فيإبراهيمعن،المغيرةعن،صالحٍبنالحسنعن(وكيعءْوذكر

بيتها.عنتبيتولابالنَّهار،تخرجأنبأسَلاعنها:المتوفَّى

أنَّسيرينبنمحمَّدعنالسَّختيانيِّ،إلّوبعن)6(:زيدٍبنحمَّادوذكر

آخر.إلىمكانمنينتقلأي(1)

المحلى""فيحزموابن366(،/1)منصوربنسعيدحمادطريقمنأخرجه2()

581(،)6/"الأم"فيالشافعيطريقهومن(،)1732مالكوأخرجة287(./01)

به.عروةبنهشامعن2(1ه/11)والاّثار"السننمعرقة"فيالبيهقيطريقهومن

عنكلاهما(21)970جريجوابن(،21)780معمرطريقمنالرزاقعبدوأخرجة

بة.هشام

)3(/1(.)364

)4(/1(.)036

1/287(.)0"المحلى"فيكما)5(

)01/288(."المحلى"فيكما)6(
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يأمرهمفكلُّهمسألوا،ثمَّأهلها،فنقلها،مريضةٌوهيزوجهاعنهاتوفِّيامرأةً

.()1نَمَطٍفيفرددناها:سيرينابنقالزوجها.بيتإلىتُرَدَّأن

وأصحابهم،حنيفةوأبيوالشَّافعيِّومالكأحمدالإمامقولوهذا

يقولوبهالبر23(:عبدبنعمرأبوقال.وإسحاقعبيدوأبيوالاوزاعيِّ

ومصر.والعراقوالشَّامبالحجازالأمصارفقهاءجماعة

عفَّانبنعثمانتلقَّاهوقد،مالكبنتالفُرَيعةحديثهؤلاءوحجَّة

المدينةأهلوتلقَّاهوالأنصار،المهاجرينبمحضرِبهوقضى،بالقبول

طعنمنهمأحدًاأنَّ)3(يُعلَمولم،بالقبولومصروالعراقوالشَّاموالحجاز

وقولِه،الرِّوايةفيوتشدُّدِهتحرِّيهمع-مالكوهذا)4(.رواتهفيولافيه

أدخلهقد-()ْكتبيفيلرأيتَهثقةًكانلو:فقالهو؟أثقة:رجلٍعنلهللسَّائل

مذهبه.عليهوبنى")6(،"موطَّئهفي

تَفصِلالسُّنَّةولكنَّ،المسألةفيالسَّلفبينالنِّزاعنُنكرلاونحنقالوا:

المتنازعين.بين

.الهودجعلىيُطرَحصوفمنوثوب،الفراشظهارة:النمط(1)

31(.1/2)التمهيد""في)2(

".نعلم"ولمز:د،)3(

"روايته".:ز،ج)4(

سيرو"(121)27/"الكمال!تهذيب"وانظر:(.1/14)الضعفاء""فيالعقيليرواه()ه

72(.)8/النبلاء"أعلام

.زائدةالكلمتينإحدىوكأن."موطئهكتبةفيادخلة":النسخفي)6(
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الإجماعوأمَّا،ادلّهبحمدفثابتةٌالسُّنَّةأمَّاالبر13(:عبدبنعمرأبوقال

قولفيالحجَّةكانتمسألةٍفينزلإذاالاختلافلأنَّالسُّنَّة؛مععنهفمستغنًى

السُّنَّة.وافقتهمَن

المترخِّصونأخذ:قالالزُّهريِّعنمعمر،أخبرنا)2(:الرزاقعبدوقال

عمر.ابنبقولوالورعالعزمأهلوأخذ،عائشةبقولعنهاالمتوفَّىفي

عليها؟حقأولها،حقٌّالمنزلملازمةُفهل:قيلفإن

وأضرر،فيهعليهايكنولمالورثةلهاتركهإذاعليهاحقٌّهوبل:قيل

السَّكنيلزمهالمالأجرةمنهاطلبواأوالوارثحوَّلهافلولها،المسكنكان

التَّحوُّل.لهاوجاز

وأ،شاءتحيثتتحوَّلأنلهاهل:القولهذاأصحاباختلفثمَّ

قولين.على؟الوفاةمسكنإلىالمساكنأقربإلىالتَّحوُّليلزمها

صاحبحوَّلهاأو،ذلكنحوأوعدوًّاأوغَرَقًاأوهَدْمًاخافتفإن

السُّكنىمنعهاأومدَّتها،انقضتبإجارةٍأوفيها،رجععاريةًلكونهالمنزل

مايجدلمأو،المثلأَجْرِمنأكثربهطلبأو،إجارتهمنامتنعأوتعدِّيًا،

ولا،عذرٍحاللأنَّها،تنتقلأنفلهامالها=منإلايجدلمأو،بهيكتري

تحصيللاالسُّكنىفعلُعليهاالواجبوإنَّما،المسكنأجرِبذلُيَلزمُها

والشَّافعيِّ.أحمدأصحابقولهذا.سقطتالسُّكنىتعذَّرتوإذا،المسكن

"التمهيد")21/31(.في)1(

")08012(."المصنففي)2(
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الغرماءعلىبهالزَّوجةُتُقدَّمالورثةعلىحقّالإسكانفهل:قيلفان

؟الميراثسوىالتَّركةفيلهاحقَّلاأم،الميراثوعلى

فيه:اختُلِفموضحهذا:قيل

ولكنالتَّركة،فيلهاسُكنىفلا(حائلًا)1كإنتإنأحمد:الإمامفقال

:روايتانففيهحاملًاكانتوإن،تقدَّمكمالهابُذِلإذاالمنزلملازمةعليها

تُقدَّم،المالفيثابتحقّالسُّكنىلهاأنَّ:والثَّاني.كذلكالحكمأنَّإحداهما:

بيعًادَيْنهفيالدَّارتباعولا،المالرأسمنويكونوالغرماء،الورثةعلىبه

يكتريأنالوارثفعلىذلكتعذَّروإنعدَّتها.تنقضيحتَّىسكناهايمنعها

تنتقلأنلهاوليس،الحاكمأجبرهيفعللمفإنالميِّت،مالمنمسكنًالها

يتعلَّقلأنَّهيجز،لمعنهنقلهاعلىوالمرأةالوارثاتَّفقوإن.لضرورةٍإلاعنه

فيهاوالعدَّةالعدَّة،حقوقمنوجبت)2(،لأنَّهاتعالىاللّهحقُّالسُّكنىبهذه

فانَّهاالننكّاحسكنىبخلافإبطالها،علىاتِّفاقهمايجزفلم،تعالىدلّّهحقٌّ

يجوزلا،كذلكالرَّجعيَّةسكنىأنَّالمنصوصوالصحيح.للزوجينحقٌّ

أحمد.منصوصوهو)3(،الأئمةنصِّمقتضىهذاإبطالها،علىاتِّفاقهما

وأكانتحاملًا،حالٍبكلِّالسُّكنىعنهاللمتوفَّىأنَّ:ثالثةٌروايةوعنه

وإسقإطها،والحإئلللحاملوجوبها:رواياتٍثلاثمذهبهفيفصإرحائلًا.

حامل.غيرأي(1)

حتيفإنها،النكاحسكنىبخلافإبطالها،علىاتفاقهمايجز"فلم:المطبوعفيبعدها)2(

تقديموفيه."للزوجينحقفيهاوالعدة،العدةحقوقمنوجتلأنها،تعالىللّه

المعنى.أفسدوتأخير

النسخ.خلاف""الاَية:المطبوعفي)3(
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فيأحمدمذهبتحصيلهذا.الحائلدونللحاملووجوبهاحقِّهما،في

عنها.المتوفَّىسكنى

وإيجابحائلًا،أوكانتحاملًالهاالسُّكنىفإيجابمالكمذهبوأمَّا

فقال،بكراءٍالمسكنكانفإذاعمر)1(:أبوقال.العدَّةمدَّةَعليهاالسُّكنى

إلاالمتوفَّى،مالرأسمنوهووالغرماء،الورثةمنبسكناهأحقُّهي:مالك

المسكنكانوإذا.إخراجهاالمسكنأهلوأرادلزوجها،عقافيهيكونأن

كلامه.انتهىعدَّخها.تنقضيحتَّىدَينهفييُبَعْلملزوجها

والغرماءالورثةمنبالسُّكنىأحقُّهي:مالكأصحابمنغيرهوقال

ففي،كراءهأدَّىيكنلمفإن،كراءهأدَّىقدكانأو،للميِّتالملككانإذا

محمدٌوروىموسرًا،كانوإنالميِّتمالفيلهاسكنىلا)2(:"التَّهذيب"

وتحاصُّ،بهأحقَّالزَّوجةتكونولا،مالهفيللميِّتلازمالكراء:مالكعن

حصًّهافيتسكنأنتحبَّأنإلاإخراجهاوللورثة،السُّكنىفيالورثة

حصَّتهم.كراءوتؤدِّي

أحدهما:)3(:قولانعنهاالمتوفَّىسكنىفيلهفإنَّالشَّافعيِّمذهبوأمَّا

وأكانتحائلًالهاسكنىلا:والثَّانيحائلًا.أوكانتحاملًاالسُّكنىلها

عنها،متوفَّىأوكانتبائنًا،العدَّةفيللمسكنملازمتهاعندهويجبحاملًا.

يجوِّزفإنَّهعنها،المتوفَّىملازمةمنآكدُعندهللمنزلالبائنوملازمة

"التمهيد")21/ع!3(.في)1(

الجواهرعقد"منالمؤلفنقلةوقد.للبرادعي"المدونةتهذيب"فيالنصأجدلم)2(

.(2574/)فيهوهو،"المدونة"أي"الكتاب"إلىوعزاه(،2427/)"الثمينة

النصب.والوجهمرفوعًا،النسخفيكذا)3(
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فيالبائنفيذلكيجوِّزولاحوائجها،لقضاءنهارًاالخروجعنهاللمتوفَّى

يستحبُّه.بل()1الرَّجعيَّةفييُوجِبهولا.القديموهو،قوليهأحد

فييُوجِبهولاالرَّجعيَّة،مناَكدُعنهاالمتوفَّىملازمةفعندهأحمدوأمَّا

البائن.

علىالمنزلىملازمةبوجوبنصِّهعلىالشَّافعيِّأصحابوأورد

سؤالًا)2(،لهاسكنىلاأنَّهعلىالقولينأحدفينصِّهمععنهاالمتوفَّى

بجوابين:وأجابوا؟النَّصَّانيجتمعكيف:وقالوا

لولكن،القولذلكعلىالمسكنملازمةُعليهايجبلاأنَّهأحدهما:

أكثروأطلق.حينئذٍالملازمةُعليهاوجبتْالمسكنأجرةَالوارثُأُلزِمَ

هكذا.الجوابأصحابه

بأنضرر،فيهعليهايكنلمماعليهاواجبةالمنزلملازمةأنَّ:والثَّاني

.حينئذٍفتسقُطُ،المالكأوالوارثيُخرِجهاأو،بالأجرةتُطالَب

للبائنِولاالرَّجعيَّةللمطلَّقةيجوزلافقالوا:حنيفةأبيأصحابوأمَّا

وبعضَنهارًافتخرجعنهاالمتوفَّىوأمَّانهارًا،ولاليلًابيتهامنالخروجُ

منزلها.فيإلَّا)3(تبيتُلاولكناللَّمِل،

الخروجلهايجوزفلازوجها،مالفينفقتهاالمطلَّقةأنَّوالفرققالوا:

بالنَّهارتخرجأنبدَّفلالها،نفقةَلافإنَّهاعنهاالمتوفَّىبخلافكالزَّوجة،

.السياقيقتضيةوالمتبت.""الرجعة:النسخفي(1)

.السياقيقتضيهوالمثبت."سوا":النسخفي)2(

المعنئ.ففسد،المطبوعمنساقطة"إلا")3(
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حالها.لإصلاح

وقوعحالَبالسُّكنىإليهايُضافالذيالمنزلفيتعتدَّأنوعليها:قالوا

الفرقة.

منالورثةأخرجهاأويكفيها،لاالميِّتدارمننصيبهاكانفإنقالوا:

تسقطوالعبادة،عبادةٌبيتهافيوالكون،عذرٌهذالأنَّ؛انتقلتْ-نصيبهم

بالعذر.

تنتَقلأنفلها،لكثرتهفيههيالذيالبيتكراءعنعجزتفإنقالوا:

./منهكراءًأقلَّبيتٍإلى

السَّكنُيسقطوإنَّماعليها،السَّكنأجرةأنَّعلىيدلُّكلامهممنوهذا

التَّركةمن(1نصيبها)فيتسكنبأنَّهاصرَّحواولهذا،أجرتهعنلعجزه!عنها

حائلًا،أوكانتحاملًاعنها،للمتوفَّىعندهمسكنىلالأنَّهوهذاكفاها،إن

فإن)2(نهارًا،لاليلًافيهوهيزوجهاتوفِّيالذيمسكنَهاتلزمأنعليهاوإنَّما

عليها.الأجرةكانتوإلَّاالورثةُلهابذلَه

وبادلّّهفيها،الخلافوماخذالمسألةهذهفيالنَّاسمذاهبتحريرفهذا

التَّوفيق.

بنتفاطمةَأصابمانظيرُالحديثهذافيمالكبنتَفُرَيعةَأصابوقد

ربِّناكتابَنَدَعُلا:المسألةهذهفيالمنازعينبعضفقالحديثها)3(،فيقيس

)1(م:"بيتها".

)2(د،ز،م:"و!ن".

.(421-021ص،413)صالحديتينتخريجتقدم)3(
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ولموعشرًا،أشهرٍأربعةبالاعتدادأمرهاإنَّماسبحانهاللّهفإنَّ،امرأةٍلقول

وأفتت،المنزلوجوبَالمؤمنينأمعائشةأنكرتْوقد.بالمنزليأمرها

قيس،بنتفاطمةحديثَأنكرتْكما،شاءتحيثبالاعتدادعنهاالمتوفَّى

للمطلَّقة.السُّكنىوأوجبت

عهدعلىالصَّحابةمنقُتِلقد:الفُريعةحديثفينازعمنبعضوقال

واعتدَّوغيرها،مُؤْتةويومَمَعُونةبئرِويومَأحدٍيومَكثيرٌخلقٌ!اّلهاللّّهرسول

ذلكلكانالعدَّةزمنَمنزلَهاتُلازِممنهنَّامرأةٍكلُّكانفلو،بعدهمأزواجُهم

عبَّاسٍابندونهومنعلىيخفىلابحيثوأَبينِها،الأشياءأظهرمن

حُكِيالذينالصَّحابةمنغيرهم!وعلىعليهماهذاخفيفكيف،وعائشة

ثمَّالأشيإء.أبعدمنهذامتتابعًا)1(؟استمرارًابهالعملاستمرارمعأقوالُهم

بأهلها،تلحقَأنع!ي!هتستأذنهالفُريعةتأتِلمبذلكجاريةًالسُّنَّةكاذتلو

بيتها،فيتمكثبأنويأمرْهاذهابهابعدبردِّهايأمرْلم)2(ذلكفيلهاأذِنَولمَّا

ثمَّبأهلها،اللَّحاقفيلهابإذنهنَسَخقدلكانثابتًامستمرًّاأمرًاذلككانفلو

مرَّتين،الحكمتغييرإلىفيفضيبيتها،فيبالمكثلهابأمرهالإذنَذلكنَسخ

.متيقَّنٍموضعٍفيالشَّريعةفيبهلناعهدَلاوهذا

الصَّريحة،الصَّحيحةالسُّنَّةهذهردَّيوجبماهذافيليس:الاَخرونقال

ونفَّذهابالقبولالصَّحابةوأكابرعفَّانبنعثمانالمؤمنينأميرتلقَّاهاالَّتي

سننٌلذهبتْع!ي!النَّبيِّعنالنِّساءروايةنقبللاكنَّاولوبها،وحكمعثمان

ليساللّهكتابوهذاالنِّساء.إلاعنهرواهانَعرِفلاالإسلامسننمنكثير

النسخ.خلاف"شائعا":المطبوعفي(1)

.السياقيقتضيهممنوالمتبت"ثم".ز:ص،د،)2(
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بل،لهمخالفةًالسُّنَّةتكونحمًّىالمنزلفيالاعتدادوجوبَيَنْفي)1(مافيه

السُّنن.بهتُرَدُّلاهذاومثلُ،الكتابعنهسكتلحكمٍبيانًاتكونأنغايتها

نظيرُيكنلمإذاالسُّنَّةتُتركأنبعينه!يمّاللّهرسولمنهحذَّرالذيوهذا

.الكتابفيحكمِها

ولويبلغها،لمفلعلَّه،فُرَيعةلحديثاكأيلَّهُعَنهَارَالمؤمنينأمِّتركُوأمَّا

حالٍوبكلِّله،معارضٌعندهاقامفلعلَّهتتأوَّلْهلمولو،تأوَّلتْهفلعلَّهابلغها

أمِّلتركِلهالتَّاركينمنأعذرُالحديثلهذالتركهاتركهمفيبهفالقائلون

.عظيمٌفرقٌالتَّركينِفبينَ،لهالمؤمنين

نساءهمأنَّقطُّيأتِفلمحياتهفيماتومن!ي!النَّبيِّمعقُتِلمنوأمَّ!

البتَّةَ،فُريعةحديثحكمَيخالفماعنهنَّيأتِولمشئنَ،حيثيعتددنكنَّ

يعتددنكنَّأنَّهنَّعُلِمولوكان،كيفيُعلَملالأمرٍالثَّابتةالسُّنَّةتركُيجوزفلا

قبلذلكفلعلَّفُريعة=حديثحكميخالفماعنهنَّيأتِولمشئن،حيث

.الوجوبوعدمالذِّمَّةبراءةالأصلكانحيث،وثبوتهالحكمهذااستقرار

قال:قالكثيرٍبنادلّّهعبدعن،جريجٍابنعن)2(الرزاقعبدذكروقد

تحريف."،"ينبغي:المطبوعفي(1)

طريقهومن(،695)6/""الأمفيالشافعيوأخرجه(.021)77""المصنففي2()

جريجابنعنالعزيزعبدبنالمجيدعبدعن436()7/"الكبرى"السننفيالبيهقي

خطأ،الرزاقعبدإسنادفيكثيربناللّهوعبد،بةكثيربنإسماعيلأخبرني:قال

أنهإلى"التلخيص"فيونبَّه،وغيرهالشافعيعندوقعكماكثيربنإسماعيلصوابه

بنمحمدذكرأخرىنسخةوفي،الصوابعلى""للمصنفأخرىنسخةفيوقع

بما-الحفاظبعضوقواه،مرسلوالحديث،جريجوابنالرزاقعبدبينعمرو
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إنَّا:فقلن!وَوّاللّهرسولإلىنساؤهمفجاء،أحدٍيومَرجالىاستُشِهدمجاهد:

فيتبدَّدناأصبحناإذاحتَّىإحدانا،عندفنبيتباللَّيلادلّّهرسوليانستوحش

أردتنَّفإذالكنَّ،بداماإحداكنَّعند))تحدَّثنَ!يوّ:اللّّهرسولفقالبيوتنا،

بيتها".إلىامرأةٍكلُّفلْتَؤُبْالنَّومَ

تابعيٍّمنسمعهيكونأنإمَّامجاهدًاأنَّفالظَّاهرمرسلًاكانوإنوهذا

القرونثانيوهم،فيهممعروفًاالكذبيكنلموالتَّابعون،صحابيٍّمنأوثقةٍ

وهم،عنهمالعلموأخذواع!ي!اللّّهرسولأصحابشاهدواوقد،المفضَّلة

عنالرِّوايةُولا!يوواللّهرسولعلىالكذبُبهميُظَنُّفلا،بعدهمالأمَّةخير

وشهدبالرِّوايةع!ادلّهرسولعلىجزمإذامنهمالعالمسيَّماولا،الكذَّابين

ونهى،وأمرع!،اللّّهرسولوفعل!ي!،اللّّهرسولقال:فقالبالحديثعليه

!ماللّّهرسولوبينبينهالواسطةكونمعذلكعلىيُقدِمأنالبعدكلَّفيبعُدُ

القرونتأخَّرتوكلَّما،بعدهممَنمراسيلِبخلافوهذامجهولًا.أوكذَّابًا

فليسوبالجملةع!ي!ه.ادلّّهرسولعلىبهايُشهَدولمبالمراسيلالظَّنُّساء

التَّوفيق.وبادلّه،وحدهالمرسلهذاعلىالاعتماد

ك!

وقد.،..مسعودابنسألنهمدانمننساءأن358(:/1)منصوربنسعيدأخرجه

وينظر:)7955(،"الضعيفة"السلسلةفيالحديثالألبانيضعَّفوقد،تخريجهتقدم

.(905)3/حجرلابنالحبير("و"التلخيص2(52)8/الملقنلابنالمنير""البدر
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ثباتًاواثفيًاالمعتدَّةحدادإفي!ي!اللهريههولورذكو

أنَّهاسلمةأبيبنتزينبعن،نافعبنحُميدعن1()"الصَّحيحين"فيثبت

النَّبيِّ!زوجحبيبةأمعلىدخلتُ:زينبقالت،الثَّلاثةالأحاديثهذهأخبرتْه

،غيرهأوخَلوقصفرفيهبطيبٍحبيبةأمفدَعَتْ،سفيانأبوأبوهاتوفِّيحين

منبالطِّيبليماواددّه:قالتثمَّبعارضَيها)2(،مسَّتثمَّجاريةً،منهفدَهنتْ

واليومباللّّهتؤمنُلامراةٍيَحِلُّلا":يقول!يوِوّاللّّهرسولسمعتأّنيغير،حاجةٍ

وعشرًا".أشهرٍأربعةزوجٍعلىإلا،ثلاثٍفوقَميِّتٍعلىتُحِدُّالآخر

أخوها،توفِّيحينجحشبنتزينبعلىدخلتُثمَّ:زينبقالت

أنِّيغير،حاجةٍمنبالطِّيبليماوادلّّه:قالتثمَّ،منهفمسَّتْبطيبٍفدعتْ

واليومباللّهتؤمنلامراةٍيَحِلُّ"لاالمنبر:علىيقول!يوِوّاللّهرسولسمعت

وعشرًا".أشهرٍأربعةزوجٍعلىإلا،ثلاثٍفوقميِّتٍعلىتُحِدُّالآخر

ادلّّهرسولإلىامرأم!جاءت:تقولسلمةأمأمِّيوسمعتُ:زينبقالت

عينَهااشتكتوقدزوجها،عنهاتُوفِّيبنتيإنَّاللّهرسوليا:فقالت!!ي!

ثمَّلا،:يقولذلككلُّثلاثًا،أومرَّتينلا")ا:!ي!اللّهرسولفقالأفتَكْحَلُها؟

تَرميالجاهليَّةفيإحداكنَّكانتوقدوعشز)3(،اشهرٍاربعةهي"إنَّما:قال

."الحول(4ا)]رأسعلىبالبَعرة

.(9841-6841)ومسلم(3375-4335)ريلبخاا(1)

وجهها.جانبيأي2()

."وعشرا":مد،،ص)3(

النسخ.فيوليست،البخاريمنالزيادة4()
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حِفْشًا)2(،دخلتْزوجهاعنهاتوفِّيإذاالمرأةكانت:زينب(1)فقالت

بدابَّةٍتُؤتىثمَّ،سنةٌبهاتمرَّحتَّىشيئًاولاطيبًاتمسَّولمثيابها،شرَّولبستْ

تخرجثمَّمات،إلابشيءٍتَفْتضّفقلَّما،به-فتفتضُّطيرٍأوشاةٍأوحمارٍ-

مالك:قال.غيرهأوطِيبمنشاءتْمابعدُتُراجعُثمَّبها،فترميبعرةًفتُعطى

جلْدَها.بهتَدْلُكُبهتَفْتضُّ

علىفخافوازوجهاعنهاتُوفِّيامرأةًأنَّسلمةأمعن"الصَّحيحين(")3(وفي

كانت))قد!يوّ:اللّّهرسولفقال،الكحلفيفاستأذنوهالنَّبيُّع!هفأتواعينها،

حولا،-بيتهافيأحلاسهاشرّفي:أو-(4أحْلاسِها)فيبيتهاشرِّفيتكون[حداكنَّ

وعشرًا".أشهرٍأربعة(من)ْأقلَّفلا،فخرجتببعرؤرَمَتْكلمثمرَّفإذا

امرأةتُحِدُّلا":قال!اددّهرسولأنَّعطيةأمعن)6(""الصَّحيحينوفي

ثوبًاتلبسولاوعشرًا،أشهرٍأربعةزوجٍعلىلاإثلاثٍفوقَميِّتٍعلى

نُبذةًطهرتْإذاإلاطيبًاتمسُّولا،تكتحلولا)7(،عصْبٍثوبَإلامصبوغًا

راسعلىبالبعرةترميوما:لزينبقلتحميد:قال":""الصحيحينفيقبلها(1)

.؟"الحول

البيت:والحِفْش.""الصحيحينمنوالتصويب.تحريف"حشفا"،:النسخفي2()

.(948)9/"الباريفتح"انظر:.ذلكغيروقيلالصغير،

.(41)88ومسلم()5338البخاري)3(

ثيابها.شرفي:والمراد،حِلْسجمع(4)

".تمضيحتّى"فلا:البخاريوفي.مسلمعندكما"أفلا":المطبوعوفي.النسخفيكذا)5(

.()389ومسلم(1453)البخاري(6)

موشّى.فيخرجمعصوبًايُنسجثميُصبغثميُربطأيغزلهايُعصباليمنبرودهي)7(

.(194)9/""الفتحانظر:.ذلكغيروقيل

346



(".1)اَظْفارٍاوقُسْطٍمن

بنتصفيةعن،مسلمبنالحسنحديثمن)2(داود"أبي"سننوفي

تلبسُلازوجُهاعنها"المتوفَّى:قالأنَّه!ي!النَّبيِّزوجسلمةأمعن،شيبة

".تختضبولا،تكتحلولاالحُلِيَّ،ولاالمُمَشَّقة33(ولاالثِّيابمنالمعصفرَ

قالأبيهعن،مَخْرمةأخبرني،وهبابنحديثمنأيضًا")4("سننهوفي

أمِّها:عنأُسَيد،بفَحَكيمأمأخبرتني:يقولالضحاكبنالمغيرةسمعت

الرائحةلإزالةفيهرُخّص،الطيبمقصودمنوليساالبخور،منمعروفاننوعان(1)

للتطيُّب.لاالكريهة

.(043)6حبانوابن3535()والنسائي2(1586)أحمدوأخرجه23(.40)برقم2()

ومن(،41121)الرزاقعبدأخرجهاكأيلَّهُعَتهَا،رَسلمةأمعلىموقوفًارويوقد

والاَثار"السنن"معرفةوفي(،044)7/"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقه

(11/.)223

المغَرة.أيبالمِشْقالمصبوغةالثيابهي)3(

النسائيوأخرجه(.044)7/"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومن23(،0)5برقم(4)

223(،/11)الكبير""فيوالطبراني57(00)""الكبرىوفي)3537(""المجتبىفي

منشاهدوله.مجاهيلوكلهموأمها،حكيموأمالضحاكبنالمغيرةإسنادهوفي

طريقهومنبلاغًا،(1175،1757،1176)مالكأخرجهأيضًا،سلمةأمحديث

وهو(،044)7/"الكبرى"السننفيوالبيهقي(،587)6/""الأمفيالشافعي

كلامفيسيأتيكما،الرُّواةبعضفرَّقهواحد،حديثأنهالحفاظبعضويرى،منقطع

جمعوضعفه(،11)18""البلوغفيحجرابنالحافظحسَّنَهوالحديث.المصنف

والألباني.،والمنذري،الملقنوابن،الإشبيليالحقوعبد،حزمكابنالحفاظمن

(042)8/الملقنلابنالمنير"و"البدر277(/01)حزملابن""المحلىوينظر:

2(.254/)للالبانيداود"أبيو)ضعيف
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بنأحمد)قالبالجِلَاء)2(.فتكتحلعينَها)1(تشتكيوكانتتوفِّيزوجهاأنَّ

فسألتْها،سلمةأمإلىلهامولاةًفأرسلتْالجِلاء(بكُحْلِ:الصَّواب:صالح

عليك،يشتدُّمنهبدَّلاأمرٍمنإلابهتكتحلي)3(لا:فقالتالجِلاءكُحْلعن

عليُّدخل:سلمةأمذلكعندقالتثمَّبالنَّهار.وتمسحِينَهباللَّيلفتكتحلينَ

فقالصَبِرًا،]عيني()4(علىجعلتُوقد،سلمةأبوتوفِّيحين!اللّّهرسول

"إنَّه:قال.طيبٌفيهليساللّهرسولياصَبِرهو:فقلت؟سلمةأمياهذاما

تمتشطي)6(ولابالنَّهار،وتنزِعيهباللَّيللاإتجعليهفلا(،)ْالوجهيَشُبُّ

رسولياأمتشطشيءٍبأيِّ:قلت:قالت.خضاث"فإنَّهبالحنَّاء،ولابالطِّيب

".رأسَكِبهتُغلِّفين"بالسِّدر،:قال؟اللّه

عديدةً:أحكامًاالسننهذهتضمَّنتوقد

إلاكانمنكائنًاأيَّامٍثلاثةفوقميِّتٍعلىالإحداديجوزلاأنَّهأحدها:

وجهين:منالإحدادينبينالفرقَالحديثوتضمَّن.وحدهالزَّوج

واجنبٌالزَّوجعلىالإحدادفإنَّوالجواز،الوجوبجهةمنأحدهما:

.جائزٌغيرهوعلى

غيرهوعلىعزيمةٌالزَّوجعلىفالإحدادالإحداد،مدَّةمقدارمن:الثَّاني

"عينيها".(":"السننوفي.النسخفيكذا(1)

2(.1/09)""النهاية:انظر.ذلكغيروقيلالإثمد،هو2()

.السياقمنالظاهروهو"،"السننمنوالتصويب."تكتحل"لا:النسخفي)3(

.""السننمنالزيادة(4)

ويُحسِّنه.يُلوّنةأي(5)

".تمتر"ولاز:د،،ص)6(
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حُكِيماإلازوجها،عنهاالمتوفَّىعلىوجوبهعلىالأمَّةوأجمعت،رخصة

عُتَيبة)1(.بنوالحكمالحسنعن

ثلاثًاالمطلَّقةأنَّ:عنةحميدعنسلمةبنحمَّادفروىالحسنأمَّا

،وتختضبان،وتتطيَّبان،وتمتشطان،تكتحلانزوجهاعنهاوالمتوفَّى

شاءتا)2(.ماوتصنعان،وتنتعلان

تُحِدُّ)3(.لاعنهاالمتوفَّىأنَّ:شعبةعنهفذكرالحكموأمَّا

طريقمنساقثمَّ،المقالةهذهأهلواحتجَّ)4(:حزمٍابنقال

،جعفرٍبنمحمَّدثنا،بشَّارٍبنمحمَّدثنا،السلامعبدبنمحمد(الخُشَني)ْ

اللّّهرسولأنَّالهادِبنشدَّادبنالدّهعبدعنعُتَيبة،بنالحكمثنا،شعبةثنا

"،شئتمافالبسيإّلامٍثلاةلةكان"إذا:طالبٍأبيبنجعفرلامرأةقال!ي!

شكَّ)7(.شعبة"إّلامٍثلاثةبعدكان"إذا]أوا)6(

486(.)9/الباريفتحفيكما،الشعبيعنأيضًاوحكي(1)

365(،/1)منصور"بنسعيد"سننوانظر:927(./01)حزملابن""المحلى2()

.(1)6359"شيبةأبيابنو"مصنف

شعبةأن(10391)شيبةأبيابنأخرجلكن927(،/01)""المحلىفيمعلقًاهكذا)3(

عنها.المتوفىمنعندهأشدوهو،تزينولاتكتحللاثلاثًاالمطلقةأنعنةذكر

المسألة.فيقولينلهفلعل281(./01)""المحلىوانظر:

028(./01)""المحلىفي4()

منوالتصويب.خطأوكلاهما."الحسن"أبي:المطبوعوفي."الحسن":النسخفي5()

"."المحلى

"."المحلىمنواستدركتْ.النسخفيليست"أو")6(

=حزمابنعندتقدمكمامرسلًاشعبةعنهرواهفقد،عتيبةبنالحكمعلىفيهاختلف)7(
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بنالحسنعنأرطاة،بنالحجَّاجثنا،سلمةبنحمَّادطريقومن

أر!وَرّالنَّبيئَاستأذنتعُمَيربنتأسماءأنَّ:شدَّادٍبناللّّهيرعن)1(،سعدٍ

إلّامثلاثةبعدإليهابعثثمَّ،أيَّامٍثلاثةلهافأذن،امرأتهوهيجعفرعلىتبكي

2(.(")واكتحلي"تَطهَّري:أن

روتسلمةأمفإنَّبعدها،لأنَّهالإحدادلأحاديثناسخوهذاقالوا:

موتأنَّخلافَولا،سلمةأبيموتِإثرَبهأمرهاع!ي!وأنَّةالإحداد،حديثَ

اكأيلَّةُعَن!ا.رَجعفرقبلكانسلمةأبي

)1(

)2(

عنهورواه)6593(."العلل"فيالدارقطنيوذكره28(،01/0)""المحلىفي

""مسندهفيوأحمد2(،141)""مسندهفيإسحاقعندمصرفبنطلحةبنمحمد

31(،)48""صحيحةفيحبانوابن(،2913/)4"الكبير"فيوالطبراني)27468(،

)6593("العلل"فيالدارقطنيذكره،عمارةبنوالحسن،القاسمبنالغفاروعبد

بهاسماءعنشدادبنالدّهعبدعن(والحسنالغفار،وعبد)محمد،ثلاثتهم

وابنكأحمدالحفاظبعضوصححه"،"العللفيإرسالهالدارقطنيورجحموصولًا،

للدارقطني("و"العلل(،)1318حاتمأبيلابن""العللوينظرحجر،وابنحبان

فيالألبانيوصححه(،487)9/حجرلابن"الباريو"فتح(،0504)6593،

)3226(."الصحيحة"السلسلة

927(.2/)"التهذيب"تهذيبانظر:.خطأوهو"سعيد"،:""المحلىفي

فقد:أيضًاعنهواختلف،والتدليسالخطأكثيروالحجاج28(.01/0)""المحلى

نأسلمةأمعنشدادبنالدّهعبدعنسعدبنالحسنعنالأحمرخالدأبوعنهرواه

08(،)""جزئهفيالأشجسعيدأبوأخرجه.الحديث...جعفرعلىبكتأسماء

عنالحجإجعنالبجليعمروبنأسدورواه278(،)23/"الكبير"فيوالطبراني

"العلل"فيالدارقطنيذكرهمرسلًا،بهشدادبنادلّهعبدعنسعدبنالحسن

الأئمة.بعضوكذبه،فيهمتكلموأسد،الإرسالالدارقطنيورجح(،0504)
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بناددّهعبدفإنَّ،منقطعحديثهذابأنَّذلكعنالنَّاسوأجاب

علىحديثهيُقدَّمفكيفراَه،ولا!ي!ادلّّهرسولمنيسمعلمالهادبنشدَّاد

فيها؟مطعنَلاالَّتيالمسندةالصَّحيحةالأحاديث

حديثُبحديثهيُعارَضولا،أرطاةبنالحجَّاج:الثَّاقِالحديثوفي

الحديث.فرسانهمالذينالأثباتالأئمَّة

فصر

انقضىفإذاالحاملوأمَّابالشُّهور،للعدَّةتابعٌالإحدادأنَّ:الثَّانيالحكم

وتتجمَّلتتزوَّجأنلهافإنَّاتِّفاقًا،عنهاالإحدادوجوبسقطحملها

-")1(.
.شاءتمالهوتتزيَّنلزوجهاوسطيب

يسقطهلوعشرٍأشهرٍأربعةعلىالحملمدَّةزادتفإذا:قيلفإن

الوضع؟حينإلىيستمرُّأمالإحدادوجوب

ولهذا،العدَّةتوابعمنفإنَّه،الوضعحينإلىالإحداديستمرُّبل:قيل

معهافكانواجباتها،منوواجنبالعدَّةأحكاممنحكمٌوهوبمدَّتها،قُيِّد

وعدمًا.وجودًا

فصل

المسلمةالزَّوجاتجميعفيهيستويالإحدادأنَّ:الثَّالثالحكم

أحمدالجمهور:قولهذا،والكبيرةالصَّغيرةوالامةوالحرَّةوالكافرة

رواه.الذِّمِّيَّةعلىإحدادَلاقالا:نافعوابنأشهبأنَّإلا،ومالكوالشَّافعيِّ

(".)1(ص،د:"تطيب
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الصَّغيرة.علىعندهإحدادَولا،حنيفةأبيقولوهو(،)1مالكعنأشهب

منأحكاممنالإحدادجعل!يووّالنَّبيُّبأنَّالقولهذاأربابواحتجَّ

بأحكاممكلَّفةٍغيرولأنَّها،الكافرةفيهتدخلفلاالآخر،واليومباللّّهيؤمن

.الفروع

بالإيمانالمقيَّدالخاصِّإلىالمطلقالعامِّاللَّفظعنوعدولُهقالوا:

التزممن:قالفكأنَّه،وواجباتهولوازمهالإيمانأحكاممنهذاأنَّيقتضي

وواجباته.شرائعهمنفهذاالإيمان

عنحكمهنفْيَيقتضيلاالمؤمنينعنالفعلحلِّنفْيَأنَّ:والتَّحقيق

وشرائعهالإيمانَالتزممنأنَّيقتضيوإنَّماأيضًا،لهمالحلّإثباتَولاالكفَّار،

لاولكن،وشرائعهالإيمانَيلزمأنحالٍكلِّعلىويجب،لهيحلُّلافهذا

يحلُّلا:قيللوكماوهذا.فيهدخولهبعدإلاالإيمانشرائعَالشَّارعيُلزِمه

للكافر،حلٌّذلكأنَّعلىيدلُّلافهذا،والحجَّوالزَّكاةالصَّلاةيتركأنلمؤمنٍ

علىيدلُّفلا)3(،للمتَّقين"هذاينبغي"لا)2(:الذهبلباسفيقالكماوهذا

.(4)يكونَّلعَّانًا"أنللمؤمنِينبغيلا":قولهوكذا،لغيرهمينبغيأنَّه

.(5/034)"لمدونةا":نظرا(1)

فيكما"الحرير":والصواب.المؤلفمنخطأوهو،النسخجميعفيكذا2()

.المطبوعفيوصوَّبه"."الصحيحين

2(.70)5ومسلم375()البخإريأخرجه)3(

47(/1)والحاكم2(10)9والترمذي3(0)9المفرد""الأدبفيالبخاريأخرجه(4)

مسلمواخرجة."غريبحسنحديث"هذا:الترمذيوقالعمر،ابنحديثمن

"."للمؤمنبدل""لصديق:بلفظهريرةأبيحديثمن2()795
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لمنشُرِعتإنَّماوالإيجابوالحرامالحلالشرائعأنَّ:المسألةوسرُّ

وبينبينهيُخلَّىفإنَّهدينهوبينبينهوخُلِّييلتزمهلمومن،الإيمانأصلَالتزم

وهذه.إلينايحاكملمما،أصلهوبينبينهخلِّيكماالتزمهالذيالدِّينشرائع

علىالإحدادأوجبواالذينعذرولكنالعلماء،بينعليهامتَّفقالقاعدة

العدَّة،كأصلبهإلزامهافيوكان،المسلمالزَّوجحقُّبهيتعلَّقأنَّهالذِّمِّيَّة

هذافصارفيها،لهايُتعرَّضولاالذِّمِّيِّ،منعدَّتهافيبهيُلزِموخهالاولهذا

لم(1وإنّا)،الإسلامبأحكامفيهايُلزَمونفإنَّهم،المسلمينمعكعقودهم

الإحداد:يقولونذلكفيينازعهمومنبعضًا.بعضهممعلعقودهمنتعرَّض

أوصاهابأن-سقوطهعلىوالمتوفَّىوالأولياءهياتَّفقتلوولهذا،للّهحقٌّ

وليست،العباداتمجرىجارٍفهو،بهالإتيانولزِمَها،يسقطلم-بتركه

المسألة.سرُّفهذاأهلها،منالذِّمِّيَّة

فس

إذاالولدأمِّولاالأمةعلىيجبلاالإحدادأنَّ)2(:الخامسالحكم

أعلمهملاالمنذر)4(:ابنقال.بزوجينليسالأنَّهماسيِّدهما)3(،مات

ذلك.في)5(يختلفون

."ذاوإ":م(1)

الرابع.الحكمذكريسبقولم.النسخجميعفيكذا2()

"سيدها".ز:د،)3(

565(.)9/""الأوسطوانظر:284(./11)""المغنيفيكما4()

"يخلفون".:مز،د،ص،)5(
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؟إّلامٍثلاثةتُحِدَّان)1(أنلهمافهل:قيلفإن

غيرعلىالثَّلاثفوقالإحدادحرَّمإنَّماالنَّصَّفانَّذلك،لهمانعم:قيل

الولدوأمُّالأمةفدخلت،الزَّوجعلىوعشرًاأشهرٍأربعةوأوجبه،الزَّوج

يجب.فيمنولاعليهنَّ،يحرمفيمنلاالإحدادُ،لهيحلُّفيمن

وأزنًا،أو،شبهةٍوطءِأو،طلاقٍمنالمعتدَّةعلىيجبفهل:قيلفإن

؟إحدادٌاستبراءٍ

علىإحدادَلاأنَّهالسُّنَّة،عليهدلَّتالذيالسادسالحبدمهوهذاقلنا:

الواجببالإحدادفخصَّت،ونفتْأثبتتْالسُّنَّةلأنَّهؤلاء؛منواحدةٍ

فيداخلفهوعداهماوما،خاصَّةًالأمواتعلىغيرَهنَّوبالجائزالزَّوجاتِ

المطلَّقةعلىالإحدادفيدخولُهلكمأينفمن،الأمواتعلىالتَّحريمحكم

حنيفةوأبوثورٍوأبوعبيدوأبوالمسيببنسعيدقالوقد)2(؟البائن

إنَّ-:الخرقياختارهاعنهالرَوايتينإحدىفي-أحمدوالإماموأصحابه

،نكاحٍمنبائنمعتدَّةٌلأنَّها؛القياسمحضوهذاالإحداد،عليهايجبالبائن

سببها،فيواختلفاالعدَّةفياشتركالأنَّهماعنها،كالمتوفَّىالإحدادفلزمها

دواعيه.فحرمتالننكّاحَتُحرِّمالعدَّةولأنَّ

الزِّينةإظهارأنَّوهو،المعنىمعقولالإحدادأنَّريبَولا:قالوا

يُؤمَنفلاإليها،الرِّجالَويدعوالرِّجالإلىالمرأةَيدعوممَّاوالحُليِّوالطِّيب

النسخ.جميعفيالنونلاثباتكذا(1)

عليهاإحدادلاالرجعيّةالمطلقةفانالواو،حذفوالصواب"."والبائن:النسخفي)2(

المؤلف.كلامفيسيأنيكمااتفاقًا،
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وسُدَّتذلكدواعيمنفمُنِعت،لذلكاستعجالًاعدَّتهاانقضاءفيتكذبأن

موتبظهورغالبًا،يتعذَّرالوفاة(1عدَّة)فيالكذبأنَّمعهذا.الذَّريعةُإليه

لاوهيبالأقراء،فإنَّهاالطَّلاقعدَّةبخلافمعدودةً،إّلامًاالعدَّةوكونِالزَّوج

أولى.لهاالاحتياطفكانجهتها،منإلاتُعلَم

والطَّيِّباتلعبادهأخرجالَّتيزينتهحرَّممنعلىسبحانهالدّهأنكرقد:قيل

ادلّّهحرَّمهماإلاالزِّينةمنيُحرَّمأنيجوزلاأنَّهعلىيدلُّوهذاالرِّزق،من

المتوفَّىعلىالإحدادزينةَلسانَّرسولهعلىحرَّمقدسبحانهوادلّّه،ورسوله

يجوزفلا،الزَّوجغيرعلىبتركهاالإحدادَرسولهوأباح،العدَّةمدةعنها

الإباحة.أصلعلىهوبلحرَّمه،ماغيرِتحريمُ

علىيجبلاولهذاتوابعها،ولاالعدَّةلوازممنالإحدادوليس

وهذااتِّفاقًا.الرَّجعيَّةِولا،المستبرأةِولابها،المَزْنيِّولا،بشبهةٍالموطوءة

)2(الفروقمنالعدَّتينبينلماعنها،المتوفَّىعلىقياسهامنأولىالقياس

الأقراءعدَّةإلحاقمنأولىبالأقراءالا!راءعدَّةفإلحاقوحكمًا،وسببًاقدرًا

.الوفاةبعدَّة

منذكرتممامجرَّدالميِّتالزَّوجعلىالإحدادمنالمقصودوليس

الرَّحم،ببراءةالعلملمجرَّد)3(تكنلمفيهالعدَّةفإنَّ،الاستعجالطلب

خَطَرِهوإظهارِالعقد،هذاتعظيممنهوهـانَّماالدُّخول،قبلتجبولهذا

منالإحدادوجُعِل،لهحريمًاالعدَّةفجُعِلت،بمكانٍادلّّهعندوأنَّه،وشَرَفِه

تحريف.،""هذه:النسخفي(1)

تحريف."القروء"،:المطبوعفي2()

.السياقيناسبوالمثبت."بمجرد":النسخفي)3(
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أولىالزَّوجةجُعِلتحتَّى،بهالاعتناءومزيدِوتأكُّدِهالمقصودهذاتمام

تعظيممنوهذا.أقاربهاوسائر(1وأختها)وأمهاأبيهامنزوجهاعلىبفعله

ولهذا،أحكامهجميعمنالسِّفاحوبينبينهالفرقوتأكُّدِ،وتشريفهالعقدهذا

بينهالمضادَّةلتتحقَّقبالدُّفِّوالضَّربُعليهوالإشهادُإعلانُهابتدائهفيشُرِع

فييُشرَعلمماوالإحدادالعدَّةمنوانتهائهاخرهفيوشُرع،السِّفاحوبين

.غيره

قس

عليهادلَّالَّتيوهي،الحادَّةتجتنبهاالَّتيالخصالفي:السابعالحكم

أربعة:وهيعليها،دليللاالَّتيوالأقوالالآراءدون،النَّصُّ

)2(،طيبًا"تَمَسُّ"ولا:الصَّحيحالحديثفيلقوله،الطِّيب:أحدها

حبيبةأمخرجتلمَّاولهذاالإحداد،أوجبمنعندتحريمهفيخلافَولا

مسَّتثمَّجاريةً،منهفدهنتْبطيبٍدعتْسفيانأبيأبيهاعلىإحدادهامن

والكافوروالعنبرالمسكُالطِّيبفيويدخل)3(،الحديثذكرتثمَّبعارضيها،

البانكدهنالمطيِّبةوالأدهانوالبخور،والذَّريرةوالزَّباد)4(والغاليةوالنَّدُّ

الطَّيِّبةالأدهانمنالمعتصرةوالمياه،والياسمينوالبَنَفْسَجوالورد

فيهيدخلولاطينبٌ،كلّهفهذا،النَّارنجزهروماءالقَرَنْفُلوماءالوردكماء

."وأخيهابنهاوا":ص،د(1)

346(.)صعطيةأمحديثمنتخريجهتقدم)2(

.(41)86ومسلم(،4533)البخاريفيوهو3(،4)صهتخريجهتقدم)3(

تُستخدمدهنيةمادةيفرزالشرجمنقريبعطركيسلهالسنانير،منقريبحيوان(4)

للعطر.أساسًا
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ذلك.منبشيءٍالادِّهانمنتُمنعولاالسَّمْن،ولا(1الشَّيْرَج)ولاالزَّيت

فصل

:أنواعٍثلاثةوهي2(،)الزينة:الثامنالحكم

(4والتَّطريف)والنَّقنرالخضابعليهافيحرميَدَيْها)3(،فيالزِّينة:أحدها

هذهعلىبهمنبِّهًاالخضابعلىنصَّء!ي!فإنَّالنَّبيُّوالإسْفِيْداج)5(،والحمرة

الإحداد.لمقصودمضادَّةًوأشدُّفتنةًوأعظممنهزينةًأكثرهيالَّتي،الأنواع

الصَّحيح.الصريحبالنَّصِّثابتعنهوالنَّهي،الكحلومنها:

بنمحمَّدأبوومنهموالخلفالسَّلفمنالعلمأهلمنطائفةقالثمَّ

حديثُقولَهموش!اعدنهارًا،ولاليلًاعيناها،ذهِتولولكتحل!.حزم "ت)6(.

فأتواعينها،علىفخافوازوجهاعنه!تُوفِّيامرأةًأنَّ)7(:عليهالمتَّفقسًلمةأم

ثمَّثلاثًا،أومرَّتين"لا"؟قالبلفيهأذِنَفما،الكحلفيفاستأذنوهء!ي!النَّبيُّ

علىويصبرنسنةًالبليغالإحدادمنالجاهليَّةفييفعلونهكانوامالهمذكر

الزِّينة،أبلغمنالكحلأنَّريبَولاوعشرًا؟أشهرٍأربعةيصبرنأفلا،ذلك

السمسم.زيت)1(

".الزينة"الثاني:،حم2()

."بدنها":المطبوع."بيتها"د:)3(

وزيَّنتها.خضَّبتهاوأظفارها:أناملهاالمرأةطرّفت(4)

أعمالفيتُستخدمبيضاءمادةوهو،الرصاصكربوناتوهو."الإسفيذاج(":صد،(5)

الطِّلاء.

.(01/772،782)"المحلى"في(6)

3(.4)صهتخريجهتقدم)7(
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منه.أشدُّأوكالطِّيبفهو

مخالفٌتصرُّف!وهذا.تكتحلأنللسَّوداء(:1)الشَّافعيَّةبعضوقال

لاكماوالبِيض،السُّودبينتُفرِّقلاع!ياّلهاللّّهرسولوأحكام،والمعنىللنَّصِّ

اشتدَّالذيالفاسد)2(والرأيالقياسهذاومثلوالقصار،الطِّوالبينتُفرِّق

.إيَّاهوذَمُّهملهالسَّلفِبمرُ)3(

وأصحابهم-والشَّافعيِّحنيفةوأبيوأحمدكمالك-العلماءجمهوروأمَّا

ليلًابهتكتحلأنفلهازينةًلاتداويًابالإثمدالكحلإلىاضطرّتإنفقالوا:

الجِلاء:كحلفيقالتوأنَّهاالمتقدِّم،سلمةأمحديثوحجَّتهمنهارًا.وتمسحه

بالنَّهار".وتغسلينهباللَّيلفتكتحلينعليكيشتدُّمنه،بدَّلاماإلاتكتحلي"لا

وقدعليهادخل!اللّهرسولأنَّالآخرسلمةأمحديثحجَّتهمومن

ليساللّّهرسولياصَبِر:فقلت؟"سلمةأمياهذا"ما:فقالصَبِرًا،عليهاجعلت

وتَنزِعينه،باللَّيللاإتجعليهلا"(:4)فقال،"الوجهيَشُبُّ"إنَّه:قال،طيبٌفيه

فيمنةالقدرهذامالكوأدخل،الرُّواةفرَّقهواحدٌحديثوهمابالنَّهار".

بعضًا،بعضهايشدُّطرقًاله)6("التَّمهيد"فيعمرأبووذكربلاغًا،)5("موطَّئه"

الأئمَّة،بهواحتجَّ،كتبهمفيالسُّننأهلوأدخله.بهمالكاحتجاجويكفي

.(704)8/"الطالبين"روضةانظر:(1)

".بالرأي":المطبوعفي2()

نكير".":المطبوعفيوجعله.صوابوهو،النسخفيكذا)3(

363(.4/2)"التمهيد"فيبدونهامتصلوالحديث"."فقالبزيادةالنسخفيكذا(4)

347(.)صعليهالكلاموتقدم(،)1757)5(

)6((4/2،362.)363
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لحديثهاالظَّاهرفيمخالفٌهذاحديثهاولكنحسنًا،يكونأندرجاتهوأقلُّ

فإنَّ،بحالٍتكتحللاعنهاالمتوفَّىأنعلىيدلُّفانَّه(،1)عليهالمتَّفقالمسند

ضرو!منولانهارًا،ولاليلًالا،الكحلفيعينهاللمشتكيةيأذنلم!ي!النَّبيُّ

تضطرَّ.أنلاإ:يقلولمثلاثًا،أومرَّتينلا""وقالغيرها،ولا

وهيعينهااشتكتأنَّهاعُبيدأبيابنةصفيةعننافععن)2(مالكذكروقد

تَرْمَصانِ)3(.عيناهاكادتحتَّىتكتحلفلمعمر،بنادلّهعبدزوجهاعلىحادٌّ

الاَخر،لحديثهامخالفًاظاهرهكانوإن-عنديوهذاعمر)4(:أبوقال

علىثلاثًاأومرَّتين"لا"الآخرالحديثفيوقوله،بإللَّيلإباحتهمنفيهلما

ادلّّهرسولفيهاقالالَّتيالشَّكاةأنَّعلىأعلموادلّهالحديثينترتيبأنَّ-الإطلاق

فلذلك؛الكحلمنفيهلهابدَّلامبلغًا-منهاأعلم-وادلّهتبلغلى)الا"!ي!

ذلك،لهالأباحبصرهاذهابَ)5(تخافمضطرَّةًمحتاجةًكانتولونهاها،

لهذايشهدوالنَّظر.بالنَّهار"وامسحيهباللَّيل"اجعليه:لهاقالبالَّتيفعلكما

،الأصولفيالمباححالإلىالمحظوراتِتنقلالضَّروراتلأنَّ؛التّاويل

الكحل؛فيالمسندللحديثتفسيرًاهذهسلمةأمفتوىمالكجعلولذلك

بتأويلهأعلموهيعندها،صحَّإذالتخالفهكانتوما،روتْهسلمةأملأنَّ

3(.84)صتخريجةتقدم(1)

(121)26أيضًاالرزاقعبدوأخرجه(،52121)الرزاقعبدطريقهومن(.4175)2()

به.نافععنعقبةبنموسىعنجريجابنطريقمن

أبيض.وسخموقهافياجتمع:العينُرَمِصتِ)3(

31(.9/)17"التمهيد"في4()

لخافت"."د:ص،)5(
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بحكملهيُحكملاشيءٍإلئالمضطرَّلأنَّ؛لذلكيشهدوالنَّظر.ومخرجه

نُهِيتوإنَّما،شيءٍفيالزِّينةمنوالتَّداويالدَّواءوليس،المتزيِّنالمرفَّه

فيصحَّتهمعروتبماأعلمُسلمةوأم،التَّداويعنلاالزِّينةعنالحادُّ)1(

الفقهاء.والشَّافعيُّوأكثرمالكقالوبه،الفقهأهلوعليهالنَّظر،

اددّهعبدبنسالمعنبلغهأنَّه"موطَّئه")2(فيمالكذكروقد

إذاإنَّهازوجها:عنهايُتوفَّىالمرأةفييقولانكاناأنَّهمايسارٍبنوسليمان

تكتحلأنَّهاأصابتها،شكوىأوبعينيها،رَمَدٍمنبصرهاعلىخشيت

طينبٌ.فيهكانوإنبالكحلوتتداوى

والاعمال،التَّطيُّبإلىلاالتَّداويإلىالقصدلأنَّعمر)3(:أبوقال

كحلوهو،بطيبٍوليس،زينةًفيكونيُصفِّرالصَّبِرالشَّافعيُّ:وقال.بالنيّاَت

بالنَّهاروتمسحهتُرى،لاحيثباللَّيلللمرأةسلمةأمفيهفأذنتْالجِلاء،

أشبهه.ماوكذلكتُرى،حيث

الكحلمنالحادُّتُمنعوإنَّما)4(:""المغنيفيقدامةبنمحمدأبووقال

والعَنْزَرُوت)6(بالتُّوتيا)5(الكحلفأمَّا،الزِّينةبهتحصلالذيلأنَّهبالإثمد

".الحادة":المطبوعوفي.النسخجميعفيالهاءبدونالحائضمثلالحادّ""(1)

.()1752برقم2()

32(.0/)17"التمهيد("في)3(

)4((11/.)288

مُشربالخضرةإلىومنها،الخضرةإلىومنهابيضاء،منها،المعادنفيتكونالتوتيا)5(

العين.لتقويةجيدةوهي،بحمرة

=،الحمرةإلئولونه،مرارةطعمةفيالحصا،صغيرةبالكندر،شبيهةشجرةصمغهو)6(
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مَرَهًا)1(.ويزيدهاالعينيُقبِّحبلفيه،زينةَلالأنَّه،بهبأسفلاونحوهما

إنَّمالأنَّهبدنها،منوجههاغيرعلىالصَّبِرجَعْلمنتُمنَعولاقال)2(:

))إنَّه!و:النَّبيُّقالفلهذا،الخضابفيشبهيُصَفِّرهلأنَّهالوجهفيمنهمُنِع

".الوجهَيَشُبّ

المندوبالشَّعروحلقالإبطونَتْفالاخمفارتقليممنتُمنعولا:قال

ولأنَّه،سلمةأملحديثبه،والامتشاطبالسِّدرالاغتسالمنولا،حلقهإلى

للطِّيب.لاللتَّنظيفيراد

ادلّّه:عبدلأبيقيل)3(:""مسائلهفيالنَّيسابوريُّهانئٍبنإبراهِِموقال

بالصَّبراكتحلتأرادتإن)4(ولكنلا،:قالبالإثمد؟أتكتحلعنهاالمتوفَّى

شديدةً.شكوىاشتكتأوعينها،علىخافتإذا

ضر

هووماع!،النَّبيُّعنهنهاهاماعليهافيحرم،الثِّيابزينة:الثَّانيالنَّوع

ثوبًاتلبس"ولا:قالأنَّهعنهصحَّوقد.مثلههوومامنه،بالمنعأولى

بالأحمرالمصبوغوسائرَوالمزعفر،المعصفرَيعمُّوهذا)5(،مصبوغًا"

العين.فيالسائلةالرطوبةتقطع

الكحل.لتركفسدتأوحماليقهاابيضت:العينمرهت(1)

قبلة.بمامتصلالكلام)2(

2(.1/42)إسحاقابنهمسائلفيوهوكذا،)3(

."إذا":م(4)

346(.)صعطيةأمجدتمنتخريجهتقدم)5(
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وفي.والتَّزيينللتَّحسينيُصبغماوكلَّ،الصَّافيوالأزرقوالأخضروالأصفر

.(1)"المُمَشَّقَولا،الثِّيابمنالمعصفرَتلبسُ"ولاالآخر:اللَّفظ

:آخراننوعانوههنا

يدخلولموجههعلىالثِّيابمننُسِجماوهوفيه،مأذونأحدهما:

وأ،شعرٍأو،وبرٍأو،صوفٍأو،كتَّانٍأو،قُطنٍأو)2(،خَزٍّمن:صبغٌعليه

كالبرود)3(.غيرهمعونُسِجغزلُهصُبغ

ليسترأوليقبح)4(صُبغوماالسَّوادمتلالزِّينة،بصبغهيرادلاما:والثَّاني

منه.يُمنعلافهذا،الوسخَ

علىالثِّيابجمالإحداهما:،زينتانالثِّيابفي:ا!هدئدُبم(الشَّافعيُّ)ْقال

الحادَّة)6(نُهِيتهـانَّمالبسها،لمنزينةٌفالثِّياب.للعورةوالسُّترةاللَّابسين،

منثوبٍكلَّتلبسأنبأسفلاعورتها،سترعنتُنْهَولمبدنهازينةعن

يُنسَجماوكلُّوالوبَرالصُّوفوكذلك،بمزيِّنٍليسالبياضلأنَّ؛البياض

بهيُرَدلمصبغٍكلُّوكذلك،غيرهأوخزٍّمنصَبغعليهيدخلولموجههعلى

347(.)صسلمةأمحديثمنتخريجهتقدم(1)

النسخ.فيوليست،قز"أو":المطبوعفيبعدها)2(

.كالدود"":حد،،ص)3(

النسخ.خلافلتقبيح"":المطبوعفي(4)

"التمهيد"فيلماموافقالمؤلفنقلهوما.بتصرف588(،587)6/""الأمفي)5(

17(/0.)32

الهاء.بدونالتمهيد""فيوهوبالهاء،النسخفيكذا)6(
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زينةٍمنكانمافأمَّاعنه،الوسخلنفيأوليقبحصُبغوماالسَّوادمثلالتزيُّن،

،أمةٍأوحرَّةٍلكلِّوذلكالحادُّ،تلبسهفلا،غيرهأوثوبفي(1)وَشْيٍأو

كلامه.انتهى.ذمِّيَّةٍأومسلمةٍ،وصغيرةٍوكبيرةٍ

وقال،مالكقولنحوالبابهذافيالشَّافعيِّوقولعمر)2(:أبوقال

بهأرادتإذامصبوغًايكنلموإنخَزٍّولاعَصْبٍثوبَتلبسلا:حنيفةأبو

وإذا.تلبسهأنبأسَفلاالزِّينةَالمصبوغالثَّوب)3(بلبستُرِدلموإن،الزِّينة

تكتحل.لمعينَها)4(تشتكِلموإن،وغيرهبالاسوداكتحلتعينَهااشتكت

ولا،المعتدَّةتتزيَّنولا:طالبأبيروايهَفيفقالأحمدالإماموأمَّا

فيهليسبدهنٍوتَدَّهن،زينةٍبكحلِتكتحلولاالطِّيب،منبشيءٍتتطيَّب

تتزيَّناثنتينأوواحدةًوالمطلَّقة،للطِّيبزعفرانًاولامسكًاتقربولا،طيبٌ

يراجعها.أنلعلَّهوتتشوَّف

زوجُهاعنهاالمتوفَّى:قالأحمدسألت(:"()ْ"مسائلهفيداودأبووقال

والزِّينة.الطِّيبَيجتنبنوالمحرِمةثلاثًاوالمطلَّقة

المصدرين.منوالتصويب.شيء""أو:النسخفي(1)

32(.0/)17"التمهيد"في2()

تحريف.("،"فليس:"التمهيد"في)3(

.دص،منساقطةعينها("...اكتحلت"4()

25(.1)ص)5(
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زوجهاعنهاالمتوفَّى:قلتأحمدسألت(:(")1"مسائلهفيحربوقال

عنها،المتوفَّىتتطيَّب)2(لا:فقال؟بحريرٍليسالبُردَتلبسانِهلوالمطلَّقة

:قالثمَّطهرها.عندقليلًايكونأنإلاالطِّيبفيوشدَّد،بزينةٍتتزيَّنُ)3(ولا

ساقثمَّ.رجعةعليهالزوجهاليسلأنَّهعنهابالمتوفَّىثلاثًاالمطلَّقةوشبِّهت

منالمعصفرتلبسلاعنهاالمتوفَّى:قالتسلمةأمإلىبإسنادهحرب

بطيبٍ%(.تمتشطولا)4(،تتطيَّبولا،تكتحلولا،تختضبولا،الثِّياب

عنادلّّهعبدأباسألت)6(:""مسائلهفيالنَّيسابوريُّهانئٍبنإبراهيموقال

للمتوفَّىكُرِهوإنَّما،بهبأسلا:قالعدَّتها؟فيتَدَّهنأوعدَّتهافيتنتقبالمرأة

به.تَدَّهِنفلاطينبفيهدهنٍكلُّ:اددّهعبدأبووقال.تتزيَّنأنزوجهاعنها

منهالممنوعأنَّعلىحنيفةوأبيوالشَّافعيِّأحمدالإمامكلامدارفقد

قطعًا،الصَّوابهووهذا.كاننوعٍأيِّمنالزِّينةلباسمنكانماالثِّيابمن

!ياّلهوالنَّبيُّ،مفهومٌلأجلهوالممشَّقالمعصفرمنمُنِعتالذيالمعنىفإنَّ

كانفإذا،بالمنعوأولىمثلههوماعلىتنبيهًاالمصبوغمعبالذِّكرخصَّه

للزِّينةيرادممَّاالأثمانالغاليةالرَّفيعة)7(المحرَّرةوالبرودالأبيض

023(.)ص)1(

(".)2(ص،د:"لاتطيب

."تزينولا":ز،د،ص3()

."تطيبلاو":ز،د،ص(4)

علية.الكلامتقدم)5(

936(.)صالمؤلفعندسيأتيكما2(1/43)إسحادتىابنهمسائلفيهو)6(

"."المحبرة:المطبوعوفيالحرير.منالمنسوجةبمعنىولعلها،النسخجميعفيكذا)7(
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.المصبوغالثَّوبمنبالمنعأولى(1كانا)جودتهماوتَناهِيلارتفاعهما

أبوقالكمالاذلك،فييستربْلمورسولهادلّّهعنعقَلَمنوكلُّ

تلبسأنلهاومباح،فقطالمصبَّغَةالثِّيابتجتنبإنَّها)2(:حزمٍبنمحمَّد

البحروصوفيُصبغ،لمالذيلونهمنوأصفرأبيضحريرٍمنشاءتمابعدُ

كلّهوالحليِّبالذَّهبالمنسوجتلبسأنلهاومباح.ذلكوغير،لونههوالذي

خمسةفهي.ذلكوغيروالزُّمرُّدوالياقوتوالجوهروالفضَّةالذَّهبمن

ذهبتولو،ضرورةٍلغيرأولضرورةٍكلُّهالكحلُوهي،فقطتجتنبهاأشياء

فييُلبسممَّامصبوغٍثوبٍكلَّفرضًاوتجتنبنهارًا.ولاليلًالاعيناها،

والخضرةالسَّوادذلكفيسوام!،منهشيءٍعلىأوالجسدعلىأوالرَّأس

موشَّا!ثيابوهي)3(،وحدهالعَصبإلا،ذلكوغيروالصُّفرةوالحمرة

جملةً.كلَّهالخضابَفرضًاأيضًاوتجتنبلها.مباحفهو،باليمنتُعمل

وتجتنبلها.حلالىفهوفقطبالمُشْطالتَّسريححاشاالامتشاطَوتجتنب

طهرهاعندأظفارٍأوقُسْطٍمنشيئًاحاشا،تقربهولاكلَّهالطِّيبَفرضًاأيضًا

بنصِّه.فيهاكلامهحكيناذكرها،الَّتيالخمسةفهذه.فقط

فيالزِّينةمنلسِ!)4(عليهاأسودَثوبٍلبسِتحريمُمنهبعجيبٍوليس

المصبوغِ(تحريمُ)هولاوجواهرَ،ولؤلؤًاذهبًايتَّقدثوبٍوإباحةُ،شيءٍ

)1(م:"كان".

"المحلى")01/276(.في)2(

".)3(ص،د،م:"وهن

.المطبوعمنساقطة"ليس"4()

".يحرم"ولا:مد،ص،)5(
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وبهاوهحسنُهبالعيونيأخذهوالذيالحريروإباحةُ،الوسخلحملالغليظ

لاوأنَّهالأمرنفس!فيادلّهدينهذا(:1،)]يقولأنمنهالعجبوإنَّما،ورُواؤه

خلافه.لأحدٍيحلّ

لها!ي!نهيهفيالصَّحيحالحديثخلافعلىإقدامُههذامنوأعجبُ

الحُليِّ.لباسعن

منلأنَّهيصحُّولاقال)2(:ثمَّ،بذلكالخبرذكرأنَّههذامنوأعجبُ

لقيمافللَّه.بهلقلناصحَّولو،ضعيفٌوهو،طَهْمانبنإبراهيمرواية

الثِّقاتالأثباتالحفَّاظمنوهو!حزمٍبنمحمَّدأبيمنطهمانبنإبراهيم

الصَّحيحأصحابواتَّفق،حديثهإخراجعلىالسِّتَّةالأئمَّةاتَّفقالذين

والصِّدق،بالثِّقةالأئمَّةلهوشهدَ،بحديثهالاحتجاجعلى-الشَّيخانوفيهم-

منأحدٍعنيُحفظولاخَدْش،ولاجرحفيهمنهمأحدٍعنيُحفظولم

به.تضعيفُهولارواه،حديثٍتعليلُقطُّالمحدِّثين

أسمعوأنا""التَّهذيبفيالحافظالحجاجأبيشيخناعلىوقرئ

ولدالهرويُّ،سعيدٍأبوالخراسانيسعيد)4(بنطهمانبنإبراهيمقإل)3(:

بهإ.ماتحتَّىبمكَّةسكنثمَّبها،وحدَّثبغدادوقدمنيسابور،وسكن،بهراةَ

.السياقليستقيمزدناها،النسخفيليست(1)

277(.0/1)""المحلى)2(

بعدها(.وما801)2/"الكمال"تهذيب)3(

378()7/النبلاء"أعلامسير"فيوكذا،"شعبة":(""التهذيبوفي.النسخفيكذا(4)

.الصوابوهو(،1/921)("التهذيبتهذيبو"
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(1)المروزيعمروأبونوحقال:قالثمَّ،عنهروىومنروىعمَّنذكرثمَّ

وقال.الحديثصحيح:المباركابنعنالملكعبدبنسفيانعن

بناللّّهعبدوقال.ثقةٌ:حاتموأبو)2(أبيهعنحنبلبنأحمدبناللّّهعبد

حاتم:أبووقال.العجليقإلوكذلك.بهبأسلا:معينٍبنيحيىعنأحمد

فيثقةًكان:الدَّارميُّسعيدٍبنعثمانوقال.الحديثحسنصدوقٌ

أبووقال.ويوثِّقونهفيهويرغبونحديثهيشتهونالأئمَّةيزللم،الحديث

الرِّواية،حسن،الحديثصحيحكان:راهويهبنإسحاقوقال.ثقةداود:

الجماعة.لهروى.ثقةوهو،منهحديثًاأكثربخراسانكإنما،السَّماعكثير

والعراقبخراسانحدَّثمنأنبلِمنكان:القاضيأكثمبنيحمىوقال

بنمالكسمعت:المسعوديوقالعلمًا.وأوسعهم،وأوثقهموالحجاز،

ولمبمكَّة،ومائةٍوستِّينثمانٍسنةطهمانبنإبراهيممات:يقولسليمان

مثله.يخلف

عنوكاشفٌالنُّصوصلهذهمطابقهوبماايبهدلَّّةُعَت!رَالصَّحابةأفتىوقد

ولا،تطيَّبُولا،تكتحللا:قالأنَّهعمرابنعنفصحَّومقصودها،معناها

،بحليٍّتتزيَّنولابردًا،إلّا)3(مصبوغًاثوبًاولاالمعصفرتلبسولا،تختضب

تشتكيأنإلاالزِّينةبهتريدبكُحلٍتكتحلولا،الزِّينةبهتريدشيئًاتلبسولا

عينَها)4(.

".و"التهذيبالنسخخلاف("المروزيبنعمروبن"نوح:المطبوعفي(1)

".وأبي":المطبوعوفي."التهذيبو"النسخفيكذا2()

".و"المحلىالنسخخلاف"ولا":المطبوعفي)3(

عند=عليةأقفولموصححة،اللفظبهذا277(/01)""المحلىفيحزمابنُعلقه4()
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عنالثَّوريِّ،سفيانعن)2(الرزاقعبدطريقمنعنه)1(وصحَّ

ولاطيبًا،عنهاالمتوفَّىتمسُّلاعمر:ابنعن،نافععنعمر،بناللّّهعبيد

تتجلببُ)3(عَصْبٍثوبَإلامصبوغًاثوبًاتلبسولا،تكتحلولاتختضب،

تمسُّولاالعَصْب،إلاالمصبَّغةالثِّيابتلبسلا:عطيةأمعنوصحَّ

)4(.زينةٍبكُحلِتكتحلولاوالأظفار،بالقُسْطالطِّيبأدنىإلاطيبًا

(.والزِّينة)ْالطِّيبتجتنب:قالأنَّهعبَّاسٍابنعنوصحَّ

ولا،تكتحلولاشيئًا،المصبَّغةالثِّيابمنتلبسلا:سلمةأمعنوصحَّ

تتطيَّب)6(.ولاتختضب،ولاحُليًّا،تلبس

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

"...بكحلتكتحل"ولا:الاخيرةالزيادةدونبنحوهأخرجهوقد،اللفظبهذاغيره

فيوالبيهقي(،0391،80391)6شيبةأبيوابن(،1121،16112)5الرزاقعبد

72(.4)7/"الكبرى"السنن

ص،د.فيليست"عنه"

طريقمن72(4)7/"الكبرى"السننفيالبيهقيوأخرجه(.1112)6""المصنففي

به.نافععناددّهعبيدعننميرابن

2(.54)3/""النهاية:وانظر346(،)صشرحهتقدم

""مسندهفيراهويهبنإسحاقطريقهومن(،121)28الرزاقعبدأخرجه

الكبيرلما"المعجمفيوالطبراني(،6744)""مستخرجهفيعوانةوأبو235(،0)

5(/245).

278(./01)""المحلىفيمعلَّقًاحزمابناخرجه

348(.347-)صتخريجهتقدموقدكأإددَّهُعَنهَا،سلمةأمعلىوموقوفًامرفوعًاروي
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ولاطيبًا،تقربولامعصفرًا،تلبسلا:المؤمنينأمُّعائشةوقالت

العَصْب)1(.ثيابَشاءتإنوتلبسحليًّا،تلبسولا،تكتحل

صل

المتوفَّىالزَّوجةوتجتنب")2(:"مختصرهفيالخِرَقيففَالالنِّقابوأمَّا

بالإثمد،والكحلَمنزلها،غيرفيوالبيتوتةَ،والزِّينةالطِّيبَزوجُهاعنها

والنِّقابَ.

)3(:""مسائلهفيهإنئبنإسحاققالوقدأحمد،عننصًّابهذاأجدولم

بألسَلاقالعدَّتها؟فيتدَّهنأوعدَّتهافيتنتقبالمرأةعنادلّّهعبدأباسألت

تتزيَّن.أنزوجهاعنهاللمتوفَّىكرهوإنَّما،به

زوجهاعنهاالمتوفَّىأحمد:قال4(:)""مسائلهفيداودأبوقالقدولكن

والزِّينة.الطِّيبَ(يجتنبنَ)ْوالمُحرِمةثلاثًاوالمطلَّقة

تجتنبأنَّهاهذافظاهرتجتنبه،فيماالمُحرِمةبمنزلةعنهاالمتوفَّىفجعل

فيمحمدأبوعلَّلهوبهذا.أعلمفالدّههذا،نصِّهمنأخذالقاسمأبافلعلَّ،النِّقاب

لهيعة،بابنوضعفة278(،0/1)""المحلىفيمعلَّقًااللفظبهذاحزمابنأخرجة(1)

وهوحميدبنمحمدإسنادهوفي2(،4/52)""تفسيرهفيالطبريأخرجهوقد

ابنبهحدثماأحمدالإمامصححوقد،المباركابنعنروايتةمنأنهاإلا،ضعيف

اللّه.عبدابنةعليهقرأهفيماالمباركابنعنحميد

"(."المغنيبشرحه-11/284)2()

)3((1/43.)2

364(.363،)صقبلةوماالنصّهذاوتقدم25(.1)ص4()

خطأ."تجتنبن"،:المطبوعفي)5(
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مثلمعناهفيوماالنِّقابالحادَّةتجتنبهمما)2(الثَّالثفصل،1(:)فقال""المغني

هـاذا.ذلكمنتُمنَعوالمحرمة،بالمحرِمةمشبَّهةالمعتدَّةلأنَّ؛ونحوهالبرقع

المحرمة.تفعلكماعليهسَدَلتْوجههاسَتْرإلىاحتاجت

فصر

لُبْسُه؟لهاهل،نُسِجَثمَّ،غَزْلُهصُبغإذاالثَّوبفيتقولونفما:قيلفإن

)3(:""المغنيفياحتمالانوهما،وجهانفيه:قيل

مافأشبهَللحسنمصبوغٌولأنَّه،وأرفحأحسنلأنَّه؛لبسهيحرمأحدهما:

بعدنسجه.صُببغ

ثوبَ"[لَا:سلمةأمحديثفيع!يوِوّادلّّهرسوللقول،يحرملا:والثَّاني

القاضي.ذكره.نسجهقبلغزلهصُبغماوهو"،عَصْبٍ

بهتُصْبَغنبتأنَّهفالصَّحيحالعَصْبوأمَّا،أصحُّوالأوَّل)4(:الشَّيخقال

به.إلاينبتانلاباليمننبتانِوالعَصْبالورس(:)ْالسهيليقال.الثِّياب

يُصبغمامعنىفيلأنَّه،بالعَصْبيُصْبغمالبسفيللحادَّة!صالنَّبيُّفأرخص

الزِّينةحصولمعلُبسهلتجويزمعنىفلاوالأصفر،كالاحمرالتحسينلغير

أعلم.وادلّّه.نسجهبعدصُبغبماكحصولها،بصبغه

)1(.)11/092(

".و"المغنيالنسخخلاف"فيما":المطبوعفي)2(

)3((1/1.)928

"."المغنيفيقدامةابنأي(4)

"."المغنيمننقلةوالمؤلف(.1/918)("الأنف"الروضفي()5
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الاستبراءفيص!اللةرسولحكمذِكو

رسولأنَّ:الخدريِّسعيدٍأبيحديثمن)1("مسلم"صحيحفيثبت

فظهروا،فقاتلوهمعدوًّا،فلقي،أوطاسٍإلىجيشًابعثحنينٍيوم!ي!اللّّه

منتحرَّجوا!يوّاللّّهرسولأصحابمنناسًافكأنَّسبايا،وأصابوا،عليهم

ذلكفيوجلَّعزَّاللّهفأنزل،المشركينمنأزواجهنَّأجلمنغشياخهنَّ)2(

لكمفهنَّأي2،،4]النّساءأَتفَنُكُؤ!إِلَّامَامَلَتالصصاِءمِنَ)وَاتمُحَصَهتَتُ

عدَّتهنَّ.انقضتإذاحلالم

بامرأةٍمرَّالنَّبيُّع!يوأنَّالدَّرداء:أبيحديثمنأيضًا)3(""صحيحهوفي

نعم،:فقالوايها")6(.يُلمَّأنيريد)5("لعلَّة:فقال،فُسْطاطلا1)4(
0ص"ب.علىمجِح

يُورِّثهكيفقبرَه،معهيَدخلُلعنًاألعنَهأنهممتُ)القد:!ي!اللّّهرسولفقال

له؟".يحلُّلاوهويستخدمهكيفله؟يحلُّلاوهو

جرَّمصصي!اِّالنَّبيُّأنَّ:ساريةبنعِرباضحديثمن)7(:""الترمذيوفي

)1456(.برقم)1(

".)2(ص،د:"غشيانهم

)1441(.برقم)3(

ولادتها.قربتالتيالحاملهي4()

.زد،م،فيليستيريد"")5(

تضع.حتىجماعهايحلّلامسبيّةحاملًاوكانتيطؤها،أي)6(

وقال،وصححه(2741/)والحاكم(71)53أحمدوأخرجه.(4651)برقم)7(

بن-وهبعنهاتفرد،ساريةبنالعرباضبنتحبيبةأمإسنادهوفي"."غريب:الترمذي
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بطونهنَّ.فيمايضعنحتَّىالسَّباياوطء

أنَّ:الخدريِّسعيدٍأبيحديثمن()1داود"أبيو"سنن"المسند"وفي

ذاتِغيرُولا،تضعحتىحاملٌتُوطَألا":أوطاسٍسبايافيقال!يووّالنَّبيُّ

".حيضةًبصحتَّىحملٍ

"من:قالىالنَّبيُّع!ي!أنَّثابتٍبنرُوَيفِعحديثمن)2(""الترمذيوفي

حديث:الترمذيقال."غيرِهولدَماءهيَسقِيفلاالآخروالبومباللّهكانَّيؤمن

.حسنٌ

الآخرواليومباللّّهيؤمنلامرئٍيحلُّلا"أيضًا:حديتةمنداود)3(ولائي

يَستبرئها".حتَّىالسَّبْيمنامرأةٍعلىيقعأن

الحديث.بهايتقوىالترمذيذكركماشواهدوللحديث،توثقولمخالد،

"الكبرىالسنن"فيالبيهقيطريقهومن2(1)57"و"السنن(،11)695المسند""(1)

234(،1)الدارميوأخرجه.31(9)9/"السنةشرح"فيوالبغوي(،944)7/

طريقهومن2(،221/)والحاكم(،53)8/الاَثار"مشكل"شرحفيوالطحاوي

يخطيوهو،اددّهعبدبنشريكإسنادهوفي538(،)5/"الكبرىالسنن"فيالبيهقي

وأصل،وطاوسالشعبيعنمرسلًاورويبها،يتقوىشواهدللحديثولكنكثيرًا،

371(.)6/داود("أبيصحيح"فيالاكبانيصححهوقد(،41)56مسلمفيالحديث

البيهقيطريقةومن-2(1)58داودوأبو(،09961)أحمدوأخرجه(.1131)برقم2()

حبانوابن26(،)5/الكبير""فيوالطبراني-(944)7/"الكبرىالسنن"في

"التلخيص"فيالحافظحسنهوكذا،حسن""حديث:الترمذيوقال(،0485)

37(.1)6/داود"أبي"صحيحفيالألبانيوصححه(،1/171)

.(944)7/"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومن2(،1)58برقم)3(
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منثئئاينكحنَّفلاالاَخرواليومباللّهيؤمنكان"من(:1ولأحمد)

".بحضحتَّىالسَّبايا

الَّتيالوليدةُوُهِبتإذاعمر:ابنقال(")2(:"صحيحهفيالبخاريُّوذكر

العذراء.تُستبرأولا،بحيضةٍفلتُستَبرأْعُتِقتْأوبِيعتْأوتُوطأ

:طاوسٍعن()4(،مسلمبنعمرو]عنمعمر،عن)3(الرزاقعبدوذكر

ولاحاملٍعلىرجلٌيقعنَّ"لا:مغازيهبعضفيمناديًا!ي!اللّهرسولأرسل

".تحيضحتَّىحائلٍ

أصا!:قالالشَّعتيِّعنزكريا،عنالثَّوريِّ،سفمان0()هذك! 0"ع!صو

حاملٍعلىيقعوالاأن!يطاللّّهرسولفأمرهم،أوطاسٍيومَسباياالمسلمون

تحيض.حتَّىحاملٍغيرعلىولاتضع،حتَّى

فصل

عديدةً:أحكامًاالسُّننهذهفتضمَّنت

كانتفإنرحمِها،براءةُتُعلمحتَّىالمَسْبِيَّةوطءيجوزلاأنَّهأحدها)6(:

مامنها،الحسنإلىبهايرتقيشواهدوللحديث،جهالةإسنادهوفي(.1)8996برقم(1)

.تقدم

(.الفتحبشرحه-4/423)2()

صحيح.مرسلوهو(.921)30"الممنف")3(

".المصنف"منوزيدت،النسخفيليمست4()

.(40912)"المصنف")5(

.دفيليستأحدها"")6(
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منتكنلمفإن،حيضةًتحيضفبأنحائلًاكانتوإنحَمْلِها،فبوضعحاملًا

براءةتُعلمالَّتيوفيالبكر،وفيفيها)1(واختُلِففيها.نصَّفلاالحيضذوات

ولميطأها،ولمالحيضةعقيبباعهاثمَّ،البائععندحاضتبأنرحمها

.رجلٍإلىعنهافانتقلتمصونةٌوهيامرأةٍعندكانتأومِلكه،عنيُخرِجها

بعمومأخذًا،كلِّهذلكفيالاستبراءوأحمدحنيفةوأبوالشَّافعيُّفأوجب

واحتجاجًا،الرَّحمببراءةالعلممعتجبحيثبالعدَّةواعتبارًا،الاخاديث

عطاء:قال:قالجريجٍابنحدَّثنا)2(:الرزاقعبدذكركماالصَّحابة،باثار

القافةَ،الخطَّاببنعمرفدعافولدتْ،جاريةًالتُّجَّارمنثلاثةٌتداولَ

المحيض،بلغتقدجاريةًابتاعمنعمر:قالثمَّ،بأحدهمولدهافألحقوا

وأربعينخمسًابهافليتربَّصتَحِضْلمكانتفإن،تحيضحتَّىبهافليتربَّصْ

ليلةً.

وعلىالمحيضمنيئستمنعلىالعدَّةَسبحانهادلّهأوجبوقدقالوا:

الأمة،عدَّةوالاستبراء،أشهرٍثلاثةوجعلها،المحيضسنَّتبلغلممن

المحيض.سنَّتبلغلمومنالاَيسةعلىفيجب

فحيث،الرَّحمببراءةالعلمالاستبراءمنالمقصود:اَخرونوقال

روىكما،عليهاستبراءَ)4(ولاوطؤها،فلهالأمةرحمبراءةَالمالكتيقَّن)3(

.دص،فيليستفيها""واختلف1()

69128(.،)12884"المصنف"في)2(

"يتيقن".د:)3(

خطأ."والاستبراء("،:صد،)4(
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كانتإذا:قالعمرابنعن،نافععن،أيوبعنمعمر،عن(1)الرزاقعبد

عنه.)2(""صحيحهفيالبخاريُّوذكره.شاءإنيستبرئهالمعذراءالأمة

اللخمي،الدّهعبدبنأيوبعن،زيدٍعليُّبنثنا:سلمةبنحمَّادوذكر

،فضَّةٍإبريقعنقهاكأنَّجَلُولاءَيومجاريةسهميفيوقعت:قالعمرابنعن

)3(.ينظرونوالنَّاسأقبِّلهاجعلتُأننفسيملكتُفماعمر:ابنقال

وفروعها:قاعدتهوهاك،يرجعهذاإلىمالاصومذهب

فنذكرهاالاستبراء،لبابقاعدةًعقدوقد،المازريُّاللّّهعبدأبوقال

فيهايلزمفلاالحملعليهاأُمِنَأمةٍكلَّأنَّذللصفيالجامعوالقولبلفظها)4(:

تُردِّدأوحملها،فيشُلصَّأوحاملًا،كونهاالظَّنِّعلىغلبمنوكلُّالاستبراء.

معلكنَّةرحمها،براءةُالظَّنِّعلىغلبمنوكلُّفيها،لازمٌفالاستبراءفيه=

الاستبراءثبول!فيقولينعلىالمذهبفإنَّحصوله،يجوزالغالبالظَّنِّ

وسقوطه.

(")60912(."المصنففي)1(

قريبًا.تقدم)2(

والحربي(،1/914)الكبير""التاريخفيوالبخاري(،5661)6شيبةأبيابنأخرجه)3(

زيد،بنعليعنسلمةبنحمادطريقمن(1211)3/"الحديث"غريبفي

فيالخرائطيعندبشيربنهشيمحمادًاوتابعالنقاد،جمهورضعفةزيدبنوعلي

منهشيميسمعة"لمقالا:معينوابنأحمدالإمامأنإلا2(،)95"القلوب"اعتلال

اللّه(عبدابنه)روايةأحمدللإمام"الرجالومعرفة"العللوينظر:،زيد"بنعلي

.(4104/)الدوريرواية"معينابنتاريخو"2(،206/)

المؤلف.اعتمدوعليه283(،)2/"الثمينةالجواهر"عقدفيشاسابنذكرها4()
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تُطيقالَّتيالصَّغيرةكاستبراءفيها،المختلَفالفروعذلكعلىخرَّجثمَّ

:()1"الجواهر"صاحبقال.مالكعنروايتانوفيه،واليائسةالوطء،

عشرةثلاثكبنت،الحملسنَّ)2(قاربممَّنكانتإذاالصَّغيرةفيويجب

يَحمِلولا)3(الوطءتُطيقممَّنكانتإذاالاستبراءإيجإبوفي.عشرةوأربع

روايةفيونفاه،القاسمابنروايةفيأثبته:روايتان-وعشرٍتسعٍ-كبنتمثلُها

فيها.استبراءفلاالوطءتُطيقلاممَّنكانتوإن.الحكمعبدابن

سنَّتبلغولم،الحيضسنَّجاوزتفيمنالاستبراءويجبقال)4(:

المحيصلعنقعدتْالَّتيوأمَّا.والخمسينالأربعينابنةمثل،اليائسة

القاسملابنروايتان؟يجبلاأوالاستبراءفيهايجبفهلعنه،ويئستْ

الحكم.عبدوابن

أنَّهوالاَيسةالوطءتطيقالَّتيالصَّغيرةاستبراءووجه(:)هالمازريقال

فييُدَّعىلئلَّاالذَّريعة،لحمايةأوالنُّدور،على-الحمليعني-فيهمايمكن

إمكانَ.لاأنالإمكانمواضع

عنهالمعبَّروهو،زنتْتكونأنخوفًاالامةاستبراء:ذلكومنقال)6(:

لاسهب.والنَّفي.قولانوفيه،الظَّنِّلسوءبالاستبراء

.(2/182،822)نفسةالمصدر(1)

.دمنساقطةسن"")2(

المعنى.يستقيموبها،النسخجميعفيثابتةوهي،الجواهر"عقد"منساقطةلا"")3(

قبله.بمامتصلوالكلام.الجواهر""عقدصاحبأي)4(

283(.2/)الجواهر"عقد"انظر:)5(

متصل.والكلام.نفسهالمصدر)6(
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عدمالغالبلأنّ،قولانفيه(،1الوَخْشِ)الأمةاستبراء:ذلكومن:قال

النَّادر.فييقعكانوإنلهنَّ،السَّاداتوطء

وجوبهففي،محرمٍذوأوامرأةٌأومجبوبباعهامناستبراء:ذلكومن

مالك.عنروايتان

إلىفرجعت،عجزتثمَّتتصرَّفكانتإذاالمكاتبةاستبراء:ذلكومن

ينفيه.وأشهبالاستبراء،يثبتالقاسمفابنسيِّدها،

مستحبّهو)2(:اللخميالحسنأبوقالالبكر،استبراء:ذلكومن

واجمبٌ.هو:مإلكأصحابمنغيرهوقال،واجبٍغيرالاحتياطوجهعلى

فانَّهاستبرأها،قدأنَّهالمشتريوعلم،الأمةالبائعاستبرأإذا:ذلكومن

.المشترياستبراءعنالبائعاستبراءيُجزِئ

اشتراها)3(،ثمَّ،حيضةًالمودععندفحاضت،أمةًأودعهإذا:ذلكومن

بشرطوهذااستبرائها،عنالحيضةتلكوأجزأت،ثانٍاستبراءٍإلىيحتجلم

عليها.يدخلسيِّدهايكونولا،تخرجلاأن

حاضتوقد،عيالهفيصغيرٍلهولدٍأوزوجتهمنيشتريهاأن:ذلكومن

:يقولوأشهب،ذلكأجزأهتخرجلاكانتإن:يقولالقاسمفابن،البائععند

والمؤنث.والمذكروالجمعالواحدفيةيستوي،وسقّاطهمالناسرذال:الوخش(1)

التي"لعلها:منسخةهامشوفي.عادةالرجالفيهايرغبلاالتيالمرأة:هناوالمراد

خطأ.وهو."جنّت

281(.2/)الجواهر""عقدفيكما2()

استبرأها".":المطبوعوفي.السياقعليهيدلكماالصوابوهو،النسخفيكذا)3(
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أجزأهأمرها،فيوالنَّاظرعنهاالذَّابُّوهو،دارٍفيالمشتريمعكانتإن

.تخرجلاأوتخرجسوا!كانت،ذلك

نأقبلرجلمنهاشتراهاقدِمَفحينغائبًا،الأمةسيِّدكانإذا:ذلكومن

عليه.استبراءفلاتطهر،أنقبلفاشتراها،حإئضوهيخرجتأو،تخرج

مذهبهمنفالمشهورحيضها،أوَّلفيحائضٌوهيبيعتإذا:ذلكومن

.مستأنفةٍحيضةٍإلىيحتاجلالها،استبراءًيكونذلكأنَّ

يدتحتوهيالجاريةمنشريكهنصيبَيشتريالشَّريك:ذلكومن

عليه.استبراءفلايده،فيحاضتوقدمنهما،المشتري

إنَّماوأنَّهالاستبراء،فيمأخذهعنتُنبِئكمذهبهمنكلُّهاالفروعوهذه

استبراء.فلاظُنَّتأوعُلِمتْفان،الرَّحمبراءةتُظنُّولاتُعلملاحيثيجب

يجبلاإنَّه)2(:تيميةابنالعباسوأبو()1سُريجٍابنالعبَّاسأبوقالوقد

النَّبيِّعنوليس،نقولوبقولهمعمر)3(.ابنعنصحَّكماالبكر،استبراء

حالةٍأيِّعلىملأعليهالهتجدَّدمنكلِّاستبراءوجوبفيعامٌّنصّ!!ي!

ويحِضن)4(حواملُهنَّ،تضعحتَّىالسَّباياوطءعننهىوإنَّما،كانت

حوائلُهنَ.

427(.)8/"الطالبينروضة"فيكما(1)

71(.1/55،2/340،7)9"الفتاوى"مجموعانظر:2()

صحيح"فيوأصله(،1)6886شيبةأبيوابن(،0921)6الرزاقعبدأخرجه)3(

.(الفتح-4/234)معلقًا"البخاري

".البراغيث"أكلوني:لغةعلىالنسخفيكذا)4(
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يمنعكماالاستبراء،قبلأبكارهنَّوطءتحريميقتضيفعمومه:قيلفإن

الثَّيِّب؟وطء

وأفيُخَصُّ،منهالقصدظهرإطلاقٌأوعموم(1أنَّه)وغايته،نعم:قيل

حديثفي!قولهبمفهومأيضًاويُخَصُّالاستبراء،موجبانتفاءعنديُقيَّد

حتَّىالسَّبايامنثيئاينكحفلاالاَخرواليومباللّهكانَّيؤمن"من:رُوَيفِع

.مخالفٌلهيُعلَمولاالصَّحابيِّ،بمذه!أيضًاويخَصُّ،تحيص" 02)ُ(

اددّه!رسولبعث:قالبُريدةحديثمن)3("البخاريِّ"صحيحوفي

منهاعلئيفاصطفىالخُمس،-ليقبض)4(باليمن-يعنيخالدإلىعليًّا

)6(:روايةٍوفيهذا؟إلىترىأمالخالد:فقلت،اغتسلوقدفأصبح(،صبيَّةً)ْ

فلمَّاعليًّا،أُبغِضوكنت:بريدةقالهذا؟صنعماترىألا:لبريدةخالدفقال

قلت:،عليًّا؟"أتبغض،بريدة"يا:فقال،ذلكلهذكرت!ي!النَّبيِّإلىقدمنا

".ذلكمنأكئرَالخمس!فيلهفإنَّتُبغِضْه،"لا:قال،نعم

نأوإمَّ!استبرائهإ،وجوبعلئييرَفلمبِكرًاتكونأنإمَّاالجاريةفهذه

نأبدَّفلا،حإلٍوبكلِّلها.تملُّكهقبلَبالحيضةفاكتفىحيضها،آخرفيتكون

.دفيليست""أنه(1)

373(.)صتخريجةتقدم2()

.(0543)برقم)3(

تحريف."،"باليمين:المطبوعفي(4)

الفتح""فيالحافظوذكر.البخاريعنداللفظهذاوليس.النسخجميعفيكذا5()

السبي.منجاريةأي""سبيئة:للإسماعيليروايةفيأن66()8/

"."الفتحفيالحافظذكركماللاسماعيلي)6(
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الاستبراء.عنأغناهبحيثرحمِهابراءةَتحقَّقَيكون

حتَّىحاملتُوطألا":قولهوجدتَالتَّامُّلحقَّووخصالنَّبيِّقولتأمَّلتَوإذا

ذاتبغيرالمرادأنَّمنهلكظهر،"تحيضحتىحملٍذاتِغيرُولاتضع،

مخافةَوطئهاعنفيُمسِك،تكونلاوأنحاملًاتكونأنيجوزمنالحمل

لعدمالمَسْبيَّاتفيقالهوهذارحمها،عليهاشتملبمالهعلملالأنَّه،الحمل

بحالهنَّ.السَّابيعلم

اشتملهل،الملكقبلحالهايعلملاأمةًملكمنفكلُّهذاوعلى

معقولى،أمرٌهذا.بحيضةٍيستبرئهاحتَّىيطأهالملا؟أمحملٍعلىرَحِمُها

لاالَّتيوالصَّغيرةالعذراءلاستبراءمعنىفلا،لهمعنىلامحضٍبتعبدوليس

ونحوهاأصلًا،تخرجلابيتهفيوهيامرأتهمناشتراهاوالَّتيمثلها،يحمل

تتزوَّجأنفأرادتالمرأةزنتإذاوكذلك.رحمهابراءةيعلمممَّن

أمسكمزوَّجةوهيزنتإذاوكذلك،تزوَّجتثمَّبحيضةٍ(1)استبرأت

سيِّدها،عنهاماتإذاالولدأمُّوكذلك،حيضةًتحيضحتَّىعنهازوجها

.بحيضةٍاعتدَّت

عنهاتوفِّيإذاالولدأمِّعدَّةكم،أبيسألتأحمد)2(:بنالدّهعبدقال

جَنَتْإنأحوالها،كلِّفيأمةهيوإنَّما،حيضةعدَّتها:قالأعتقها؟أومولاها

وإنقيمتها،مننقصماالجانيفعلىعليهاجُنِيوإنقيمتها،سيِّدهافعلى

زوَّجهاوإن،أمةٍفحدُّحدًّاأصابتوإنفلسيِّدها،شيءٍمنتركتفماماتت

برقِّها.وَيرِقُّونبعتقها،يَعتِقونبمنزلتهافهمولدتفماسيِّدها

النسخ.خلاف"استبرأها":المطبوعفي(1)

936(.)ص(""مسائله2()
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وعشرًا،أشهرٍأربعة:النّاسبعضفقالعدّتها،فيالنّاساختلفو!د)َ(1

:قالمنفيلزم،الحرِّيَّةإلىالرِّقَمنخرجتأمةٍعدَّةوهذه،الحرَّةعدَّةفهذه

قدلأنَّه؛الحرَّةأحكامحكمهايجعلوأنيُورِّثها،أنوعشرًاأشهرٍأربعة

الحرَّة.مقامالعدَّةفيأقامها

إنَّما،وجةٌلهليسقولٌوهذا.حيضثلاثعدَّتها:النَّاسبعضوقال

العدَّةاللّّهذكروإنَّما،حرَّةٍولابمطلّقةٍهيوليست،المطلَّقةُحيضٍثلاثتعتدُّ

أَشهُرٍأَربًةَبِأَنفُسِهِنَّيَتهَتً!قسأَزوَجَمَاوَيَذَرُونَ!كضُيُتَوَفَّؤنَ)وَالَّذِينَ:!قال

أشهرٍبأربعةفتعتدُّ،زوجةٍولابحرَّةٍالولدأمُّوليست234،،:]البقرة!وَعَثرًا

نَّماوإ،،282:]البقرة!قُرُوَحثَنَثَةَبِأَنفُسِ!نَّيَزًبَّ!نَ)وَا!طَلَّقَت:لقا.2(وعشرًا)

أحمد.لفظوهذا.الحرِّيَّةإلىالرِّقِّمنخرجتأمةٌهي

مولاهاعنهاتوفِّيإذاالولدأمُّتُحِدُّ)4()3(:صالحروايةفيقإلوكذلك

أحوالها.كلِّفيأمةٌهيوإنَّما،حيضةًأعتقهاأو

إذا(وعشرًا)ْأشهرٍأربعةالولدأمِّعدَّة:العباسبنمحمدروايةفيوقال

سيِّدها.عنهاتوفِّي

السابق.المصدرفيقبلةبمامتصلالكلام(1)

".المسائلو"النسخفيبالنصبكذا)2(

".مسائلة"منالمطبوعالقسمفيليس)3(

النسخ.خلافتعتد"":المطبوعفي4()

منصوبًا.النسخفيكذا)5(
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أحمدعنثالثةًروايةًالخطابأبووحكى)1(:""المغنيفيالشَّيخوقال

فيأحمدعنالرِّوايةهذهأجدولم:قال.أيَّامٍوخمسةبشهرينتعتدُّأنَّها

وطاوسعطاءعنذلكورويأحمد.عنصحيحةًأظنُّهاولا،""الجامع

رجلماتلوكما،الأمةعدَّةعدَّتهافكانت،أمةٌالموتحينَلأنَّهاوقتادة؛

منصورٍبنإسحاقروايةهذهفليست.موتهبعدفعتقتْ،الأمةزوجتهعن

أحمد.عن

الولدأمِّعدَّةفيالقولباب)2(:المسافر""زادفيالعزيزعبدبكرأبوقال

السَّيِّدماتإذا:القاسمابنروايةفياللّّهعبدأبوقال.والوفاةالطَّلاقمن

روايةفيوقالزوجها؟معوهيتعتدُّكيفعليها،عدَّةَفلازوجٍعندوهي

روايةفيوقالطعدَّتها.منتخرجحتَّىأختَهايتزوَّجفلاالولدأمَّأعتقإذامهنَّا:

والفرقة.والطَّلاقالوفاةفيالأمةعدَّةالولدأمِّوعدَّة:منصورٍبنإسحاق

كلامه.انتهى

عنداود)4(أبورواهماوعشرًا)3(،أشهرٍأربعةعدَّتها:قالمنوحجَّة

)1(.)11/263(

)2(.)3/426(

النسخ.جميعفيبالنصبكذا)3(

طريقةومن-(74091)شيبةأبيوابن2(،0)83ماجهابنوأخرجه23(.)80برقم(4)

،)-4/477478)والدارقطني-،(0043)حبانابنوعنه)7338(،يعلىأبو

من238(،/11)والاثار"السنن"معرفةفيالبيهقيطريقهومن2(،201/)والحاكم

ومطر.العاصبنعمروعنقبيصةعنحيوةبنرجاءعنالوراقمطرعنطرق

أحمد-اخرجهكماقتادةتابعهلكن،بهالحديثحزمابنواعل،فيةمتكلم
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إذاالولدأمِّعدَّة!ي!،نبيِّناسنَّةعليناتُفسِدوا)1(لا:قالأنَّهالعاصبنعمرو

بنومحمَّدالسَّعيدين)2(،قولوهذاوعشرًا.أشهرٍأربعةسيِّدهاعنهاتوفِّي

)4(محا)3( و)6(،عمرٍبنوخِلاسالعزيز)5(،عبدبنوعمر،هدو،سيرين

،للوفاةتعتدُّحرَّم!ولائها:قالوا.)9(سحاقوإوالأوزاعيِّ)8(،)7(،والزُّهريِّ

الحرَّة.كالزَّوجةوعشرًا،أشهرٍأربعةعدَّخهافكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

،(4/774)والدارقطني(،0043)حبانوابن73(،4)9يعلىوأبو(،0781)3

الدارقطني:وقال،حزموابن،الدارقطنيذكركماوعمروقبيصةبينبالانقطاعوأعل

عنالحديثتضعيف(104)5/""الإشراففيالمنذرابنونقل،"موقوف"هو

الدّهعبدابنهعنأسندهكما"منكر"،:فيهأحمدالإماموقالعبيد،وأبيأحمد

الشيباني-رواية-"الموطأ"فيمالكأخرجهوقد(،4947/)""سننهالدارقطنيُّفي

أيضًا.منقطعوهوعمرو،عنرجاءعن(5)89

كلامفيعليهالتعليقوسيأني،تلبسوا"":"و"المصنف(""السننوفي.النسخفيكذا

المؤلف.

شيبةأبيوابن346(،/1)منصوربنسعيدالمسيببنسعيدعنأخرجه

،(1)3592الرزاقعبدجبيربنسعيدعنوأخرجه(،7091،08091)آ

.(91)770شيبةأبيوابن346(،1/5،34)منصوربنوسعيد

شيبة"أبيابن"مصنففيكماحيضثلاثعدتهاأنعنهرويوقد.تخريجهتقدم

ضعيف.وهوسوار،بنأشعثإسنادهفيأنإلا(،091)96

03(.01/4)""المحلىفيحزمابنأخرجة

3(.01/40)حزموابن(،08091)شيبةأبيابنأخرجة

03(.01/4)""المحلىفيحزمابنأخرجه

3(.01/40)حزموابن(،91)780شيبةأبيابنأخرجه

03(.01/4)""المحلىفيحزمابنلهنسبه

.(45551/)للكوسج"راهويهبنوإسحاقأحمدالإمام"مسائل
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تعتدُّ:وأصحابهحنيفةوأبو،والثَّوريُّوالنخعي)2(،(،1عطاء)وقال

لهابدَّلالأنَّهاقالوا:)4(.مسعودٍوابنعلي)3(،عنوحكي،حِيَضٍبثلاث

أمةًولا،عنهنَّالمتوفَّىالازواجآيةفيفتدخلزوجةًوليست،عدَّةٍمن

فتعتدُّبالمطلَّقةشيءٍأشبهفهي،بحيضةٍالإماءاستبراءنصوصفيفتدخل

.أقراءٍبثلاثة

بنعثمانقولوهو،بحيضةٍتُستبرأأنَّها:الالمحوالهذهمنوالصَّواب

والشَّعبيِّ)9(،)8(،والحسنعمر)7(،بناللّّهوعبد)6(،وعائشةعفَّان)5(،

ومالك،(،و!حول)12(،1)1قلابةوأبي1(،)0محمَّدٍبنوالقاسم

.(21191)شيبةأبيوابن(،2921،43921)9الرزاقعبدأخرجه(1)

.(091)68شيبةأبيوابن(،31921)الرزاقعبدأخرجه2()

إسنادهاوفي(،72091-07091)شيبةأبيوابن(،32921)الرزاقعبدأخرجه)3(

والتدليس.الخطأكثيروهو،أرطاةبنالحجإجكلها

.(72091)شيبةأبيابنأخرجه(4)

.(1)6887شيبةأبيابنأخرجه()ه

317(.)9/("السنةشرح"فيالبغويلهانسبه)6(

أبيوابن34(،1/6)منصوربنوسعيد(،1،00921)9928الرزاقعبدأخرجه)7(

.(09681)شيبة

.(10921،50921)الرزاقعبدأخرجه)8(

شيبةأبىوابن347(،/1)منصوربنوسعيد(،21)939الرزاقعبدأخرجه)9(

87(091).

736(.)7/"الكبرىالسنن"فيوالبيهقي(،)1736مالكأخرجه(01)

.()18755شيبةأبيوابن346(،/1)منصوربنسعيدأخرجه(11)

.()16633شيبةأبيابناخرجه()12
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أبيقول(1وهو)،عنهالرِّواياتأشهرفيحنبلبنوأحمد،والشَّافعيِّ

المِلكلزوالالاستبراءلمجرَّدهوإنَّماهذافانَّالمنذر،وابنثورٍوأبيعبيد

استبراءاتكسائر،تحيضمنحقِّفيواحدةًحيضةًفكان،الرَّقبةعن

.والمَسْبِيَّاتوالمملوكاتالمُعتَقات

وأبوأحمدضعَّنتالمنذر)2(:ابنفقال،العاصبنعمروحديثوأمَّا

ادلّّهعبدأباسألت:موسىبنمحمدوقال.العاصبنعمروحديثعبيد

أبارأيت:الميمونيوقإل.يصحُّلافقال)3(،العاصبنعمروحديثعن

النبيسنَّةأين)4(:قالثمَّهذا،العاصبنعمروحديثمنيعجبادلّهعبد

النكّاح،منالحرَّةعدَّةهيإنَّما!وَعَشرًاأَشهُرٍ)أَزبَعَةَ:وقالهذا؟في!ي!

يُورِّثها،أنجهذاقالمنويلزم.الحرِّيَّةإلىالرِّقِّمنخرجتأمةٌهذهوإنَّما

انتهى.المطلَّقةبذلكتعتدُّإنَّماوجهلمحيضٍثلاثتعتدُّ:قالمنلقولوليس

)5(.كلامه

رجاءٍأبوطهمانبنمَطَرُوعمرٍحديثإسنادفي)6(:المنذريوقال

.واحدٍغيرضعَّفهوقد،الورَّاق

م،ح.فيليست"هو")1(

26(.2634،/11)"المغني"عنصادروالمؤلف(.104)5/(""الإشراففي2()

.د،صمنساقطة"العاص.محمد.."وقال)3(

"."المغنيمنوالتصويبابي".":النسخفي4()

الحديث.تضعيفبذكرفانتهىالمنذرابنكلامأما.""المغنيصاحبكلامأي5()

2(.50)3/داود"أبيسنن"مختصرفي)6(
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أبوقال(:1(")"التَّهذيبكتابفيالحافظالحجاجأبوشيخناوأخبرنا

سعيدٍبنيحيىكان:فقالالورَّاق،مطرٍعنحنبلِبنأحمدسألت:طالب

عنأبيسألت:حنبلبنأحمدبنادلّّهعبدوقالَعطاء.عنحديثهيضعِّف

أبيبابنالورَّاقمطرٍحديثيُشبِّهسعيدٍبنيحيىكان:قالالورَّاق،مطرٍ

ابنمنأَقربَهما:فقالعنه،أبيفسألت:اللّّةعبدقال.الحفظسوءفيليلى

قال.الحديثضعيفعطاء،فيمطر:وقالخاصَّةً،عطاءفيليلىأبي

حديثفيضعيفٌ:فقالالورَّاق؟مطرٌ:معينٍبنليحيىقلت:ادلّهعبد

بالقويِّ.ليس:النَّسافيُوقال.رباحٍأبيبنعطاء

حبَّانابنوذكره،الحديثصالح:الرَّازيُّحاتمٍأبوقال،ثقةٌفهووبعد،

وإنَّما.بهالحديثلضعفوجهفلا،مسلمبهواحتجَّ)2(،"الثِّقات"كتابفي

ولم،العاصبنعمروعنذُؤيب،بنقَبيصةروايةمنأنَّه)3(الحديثعلَّة

الدَّارقطنيئُ)4(.قالهمنه،يسمع

نبيِّنا".سنَّةعليناتلبسوا"لا:يقللم،موقوفٌأنَّهوهي،أخرىعلَّةوله

موقوف!.ديننا".عليناتلبسوا"لا:والصَّواب(:الدَّارقطنيُّ)ْقال

علىعمروعنواختلافه،الحديثاضطرابوهي،أخرىعلَّةوله

:أوجهٍثلاثة

بعدها(.وما53)28/"الكمالتهذيب"(1)

)2(/5(.)435

.(1/586)للمؤلف("السنن"تهذيب:انظر)3(

)3838(."السنن"في(4)

السابق.المصدرفي)5(
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.اهذ:هاحدأ

الحرَّة.عدَّةالولدأمِّعدَّة:والثَّاني

عَتَقَتْفإذاوعشرًا،أشهرٍأربعةسيِّدهاعنهاتوفِّيإذاعدَّتها:والثَّالث

.(1)البيهقيذكرهاعنهالثَّلاثةوالأقاويل.حيضٍثلاثفعدَّتها

عنه)2(.البيهقيحكاه،منكرٌحديثٌهذاأحمد:الإمامقال

الولدأمِّعدَّةأنَّعمرو،عنقَبِيصةروايةمثلعليعنخِلاسروىوقد

ففَال)4(،حديثهفيتُكلِّمقدوعمرٍبنخِلاسولكنَّوعشرًا)3(.أشهرٍأربعة

أحمد:وقإل.بحديثةيعبألامغيرةوكانصحفيُّ،فإنَّهعنه؛تَرْوِلا:أيوب

عليعنخِلاسروايات(:)ْالبيهقيوقال،كتابإنَّه:يقالعليعنروايته

روىفقدذلكومع.صحيفةٍمنهي:يقال،بالحديثالعلمأهلعندضعيفةٌ

تعتدُّ:قالسيِّدها،عنهايتوفَّىالولدأمِّفيعمرابنعننافععن)6(مالك

.بحيضةٍ

.(484)7/"الكبرىالسنن"في(1)

.(4/947)""سننهفيوالدارقطني(،484)7/"الكبرىالسنن"في2()

عنعروبةأبيابنطريقمن(484)7/والبيهقي(،81091)شيبةأبيابنأخرجه)3(

الأئمة.منواحدغيرقالكماعليمنيسمعلموخلاس.بهخلاسعنقتادة

.(204)3/"والتعديلالجرج"انظر:(4)

.(484)7/"الكبرىالسنن"في5()

السنن"فيالبيهقيطريقهومن55(،4)6/"الأم"فيالشافعيطريقهومن(،)1735)6(

طريقمن34(1/6)منصوربنسعيدوأخرجة34(،474،01/9)7/("الكبرى

به.نافععنالحجاج
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الصَّحابة،بيننزاعٍمسألةفهيعنهمارُويماوعمروعليعنثبتفان

التَّعلُّقُإلاوعشرًاأشهرٍأربعةجعلهامنمعوليس،الحاكمهووالدَّليل

تَساويالمعنىعمومشرطولكنَّ،عامٌّلفظٌمعهميكنلمإذ،المعنىبعموم

يتحقَّقلمذلكيُعلملمفما،لأجلهالحكمثبتالذيالمعنىفيالأفراد

.لإلحاقا

وبينالولدأمِّبينالذيالشَّبَهأنَّرأوابالزَّوجةالولدأمَّألحقواوالَّذين

صارتبالموتأنَّهاجهةِمن،الأمةوبينبينهاالذيالشَّبَهمنأقوىالزَّوجة

لهجُعِلتالذيالمعنىولأنَّ.الأمةبخلافحرِّيَّتها،معالعدَّةفلزمتْها،حرَّةً

الذيالأوقاتأدنىوهوالولد،أمِّفيموجو؟وعشرًاأشهرٍأربعةالزَّوجةعدَّة

الولد،وأمِّالزَّوجةبينفيهالحاليفترقلاوهذاالولد،خلقفيهايتيقَّن

متماثلين.بينتُفرِّقلاوالشَّريعة

أحكاملاالإماء،أحكامأحكامهاالولدأمُّ:يقولونومنازعوهم

أَزوَجُ!تم!مَاتَرَكَنِق!فُ)وَلَحُتم:قولهفيتدخللمولهذا،الزَّوجات

مِكؤُوَيَذَرُونَيُتَوَدؤنَوَالَّذِينَميو:قولهفيتدخلفكيف،وغيرها،12:]النساء

؟(423:]البقرةأَف!جًا!و

الرَّحم،براءةمجرَّدلأجلوعشرًاأشهرٍأربعةتُجعللموالعدَّةقالوا:

فهي،والخلوةالدُّخولقبلوتجبرحمها،براءةيتيقَّنمنعلىتجبفانَّه!

ببراءةالعلممنهفالمقصودالأمةاستبراءوأمَّا.وتمامِهالننبّاحعقدحريمِمن

كما،قروءٍثلاثةاستبراؤهايُجعللمولهذا،حيضةٌفيهيكفيوهذارحمها،

المعنىوهذا.للزَّوجونظرًاالرَّجعةلزمانتطويلًاكذلكالحرَّةعدَّةجُعلت

فأولى،معنىولابالزَّوجاتإلحاقَهايقتضينصَّفلا،المستبرأةفيمقصودُ
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والمملوكات،المَسْبيَّاتفيالشَّرعصاحبشرعهمالهايُشرعأنبهاالأمور

التَّوفيق.وبادلّّه،يتعدَّاهولا

قصر

.حيضةٍمنبدَّلابلالبتَّةَ،بطهرٍالاستبراءيحصللاأنَّه:الئَّانيالحكم

قولٍوالشَّافعيُّفي،مالكأصحابوقال.الصَّوابوهوالجمهور،قولوهذا

علىبناءًاستبراؤها،تمَّالحيضةفيطعنتْومتى،كاملبطهريحصل:له

تُوطَالا)ا:!ي!اللّّهرسولقولُهذايردُّولكنالأطًهار.الأقراءإنَّ:قولهما

.(1)"بحيضةٍتُستبراحتَّىحائلولاتَضعَ،حتَّىحامل

كان"من:حنينيومَيقول!يوّادلّّهرسولسمعت:ثابتٍبنرُوَيفعوقال

رواه."بحيضةٍيستبرئهاحتَّىالسَّبيمنجاريةًيطأقلاالاَخروالبومبادلّهيؤمن

أحدها()3(.]هذا،ألفاظٍثلاثةفيهوعندهأحمد)2(،الإمام

الحبالىوعن،تحيضحتَّىالأمةتُوطَأ)4(أنمحك!ي!اللّهرسول"نهى:الثَّاني

)5(."يضعنحتَى

372(.)صتخريجةتقدم(1)

،11/264)"المغني"فيقدامةابنوعزاه،اللفظبهذاأحمد""مسندفيأجدهلم2()

بنمحمدإسنادهوفي31(،22/)منصوربنسعيدوأخرجة.الأثرمإلى275(

رواياتإحدىفيبالتحديثبتصريحهتدليسةأُمِنَوقد،يدلسوهوصدوق،إسحاق

.()79916أحمد""مسندفيالحديث

النسخ.فيوليست،السياقليستقيمزيادة)3(

خطأ.،توطأ"لا"أن:المطبوعفي)4(

خطأ.،""تضعن:المطبوعوفي(.61)399أحمدأخرجه5()
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حتَّىالسَّبايامنثئئاينكحنَّفلاالاَخروالبومباللّهكانَّيؤمن"من:الثَّالث

")1(.تحيض

ماإلغاءيجوزفلابالطُّهر،لاوحدهبالحيضكلِّهذلكفيالحِلَّفعلَّق

القياسمقتضىوهو،نصَّهخالفماعلىتعويلَولا،ألغاهماواعتبارُاعتبره

الحيض،هوالبراءةعلىيدلُّوالَّذيالاستبراء،هوالواجبفإنَّ،المحض

علىالاستبراءفييُعَوَّل)2(أنيجوزفلا،البراءةعلىفيهدلالةفلاالطُّهرفأمَّا

عليه.يدلُّمادونعليهفيهلهدلالةَلاما

،الخلافعلىللخلافبنا!دالأطهارهيالأقراءأنَّعلىهذاوبناؤهم

،خالفوهحتَّىذاكعلىهذابناءُيُمكِنهملمثمَّ.شبهةٍولابحجَّةوليس

تجدَّدالَّتيالمستبرأةطهريجعلواولمقرءًا،فيهطلَّقهاالذيالطُّهرفجعلوا

كماأيضًاالحديثَخالفواوحتَّىقرءًا،فيهسيِّدهاماتأوفيهالمِلكُعليها

هذهبعدإلاالبناءهذايمكنهمفلمبيَّنَّاه،كماالمعنىخالفواوحتَّىتبيَّن،

المخالفة.منالثَّلاثةالأنواع

،البراءةعلىيدلُّبالطُّهرالمقترنالحيضةبعضأنَّقالوا:ما)3(وعامة

عندقرءًاذلكوليس،الحيضةبعضعلىحينئذٍالاعتمادفيكون:لهمفمقال

.أحدٍ

.وطهرٍحيضةٍبعضعلىاعتما؟هوقالوا:فإن

373(.)صاللفظهذاتخريجتقدم(1)

تحريف.،"يقول":ح،مد،(2)

"."وغاية:المطبوعوفي.النسخفيكذا)3(
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حقيقتهتكونأنوهويُعرف،ولاالقرء،مسمَّىفيثالثٌقولٌهذاقلنا:

.وطهرٍحيضٍمنمركَّبةً

انتفىالشَّرطانتفىفإذا،الحيضبشرطللطُّهراسمهوبلقالوا:فإن

.المشروط

تصريحهمعفأمَّا،بقرءٍالاستبراءالشَّارععلَّقلوأنيمكنإنَّماهذاقلنا:

أعلم.وادلّّهفلا.بحيضةٍالتَّعليقعلى

فصر

اكحفاءً)2()1(المشترييدفيحيضةٍببعضيحصللاأنَّه:الثَّالثالحكم

يكنلممحيضهاإّلامآخرفيالأمةبيعتفإن)3(:"الجواهر"صاحبقالبها.

أوَّلفيوهيبيعتوإن،خلافٍغيرمنلهااستبراءًحيضهامنبقيما

لها.استبراءً)5(يكونذلكأنَّالمذهبمنفالمشهور]حيضتها،)4(

الحلَّعلَّقفإنَّه،الحديثجمهذاعليهاللّّهرحمةمالكًانازعمناحتجَّوقد

منبدَّلافإنَّه،قولهبطلانعلىفيهدليلَولاتمامها.منبدَّفلا،بحيضةٍ

يكونأنيُشترطهلأنَّهوهواَخر،أمرٍفيالنِّزاعولكنَّ،بالاتِّفاقالحيضة

لافهذا؟ملكهفيمعظمهايكونأنيكفيأو،مِلكهفيوهيالحيضةجميع

."المستبرئ":مد،(1)

."اكتفى":ح،م(2)

.(2/772)"الثمينةهرلجوااعقد"3()

السابق.المصدرمنوالمثبت.النسخجميعفيبياضهنا4()

.بالسياقأولىوالمثبت."يكون"لا:السابقالمصدرفي5()
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يكفيلاأنَّهعلىاتَّفقنالمَّايقولوا:أنلمنازعيهلكن.يُثبتهولاالحديثينفيه

عندأكثرهاكانإذا،البائعمِلكفيوبعضهاالمشتريمِلكفيبعضهايكونأن

لوولهذا،المشتريعندوهيتكونأنالمعتبرةالحيضةأنَّعُلِم،البائع

الاستبراء.في]كافيًا()1(ذلكيكنلمالبائععندحاضت

وهيالبيعقبلحاضتإذابأنَّهاهذا:عنيجيبمالكبقولقالومن

اكتفَى=بيتهمنتخرجولم،الحيضةعقيبَباعهاثمَّ،المشتريعندمُودَعةٌ

فيالقولينأحدوهذا.ثانٍاستبرا!دالمشتريعلىيجبولم،الحيضةبتلك

فيالبيعقبلواقعًاالاستبراءيكونأنيُجوِّزفهو،تقدَّمكمامالكمذهب

بيعتثمَّفاستبرأها،،ثالثٍعندللاستبراءوُضِعتإذاومنهاهذه،منها،صورٍ

.بعده

:حالاتٍفيإلاالبيعقبلالاستبراءيُجزئولا)2(:"الجواهر"فيقال

ثمَّ،عندهفتحيض،بالوديعةأوللاستبراءيدهتحتتكونأن:منها

)3(ص*0

سيِّدها.عليهايدخلولا،تخرجلاوهي،إّلامٍبعدأوحينئذٍيس!ريها

فيصغيرٍلهولدٍأوزوجتهمنمعهساكنٌهوممَّنيشتريهاأنومنها:

وقال.ذلكأجزأهتخرجلاكانتإن:يقولالقاسمفابن،حاضتوقد،عِياله

،استبراءٌفهوأمرهافيوالنَّاظرعنهاالذَّابُّوهودارٍفيمعهكانتإن:أشهب

.تخرجلاأوتخرجكانت

.السياقليستقيمزيدت،النسخفيليست(1)

282(.2/)الجواهر(""عقد2()

."يستبرئها"ز:،م)3(
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وأ،تخرجأنقبل(1اشتراها)قدِمَفحينغائبًا،سيِّدهاكانإذا:ومنها

تطهر.أنقبلمنهفاشتراهاحائضوهيخرجت

يدتحتوهيالجاريةمنشريكهنصيبَيشتريالشَّريكومنها:

.يدهفيحاضتوقدمنهما،المشتري

الاستبراءتضمَّنتمعناه!فيومافهذه)2(،المسائلهذهتقدَّمتوقد

.ثانٍاستبراءٍعنمالكبهواكتفى،البيعقبل

معظمهاوُجِدإذاالحيضةإنَّ:وقولههذاقولهيجتمعفكيف:قيلفإن

استبراءً؟يكنلمالبائععند

موضعٍفكلُّ،موضعٌلهاوهذه،موضعلهاوهذهبينهما،تناقضَلا:قيل

يوجدلم،حيضةٌإلايُجزئلامستقلٍّاستبراءٍإلىالمشتريفيهيحتاج

يحتاجلامستقلٍّاستبراءٍإلىفيهيحتاجلاموضعٍوكلُّ،البائععندمعظمها

الصُّوركهذهالبيعقبلَبالاستبراءوالاعتبار)3(بعضها،ولاحيضةٍإلىفيه

ونحوها.

ضر

كماوهذا،الحملبوضعفاستبراؤهاحاملًاكانتإذاأنَّها:الرَّابعالحكم

الأمَّة.بينعليهمجمعفهوالنَّصِّحكمُأنَّه

المصدرمنوالمثبت.خطأ،"استبرأها":مد،ص،وفيسيِّدها.منشخصأي(1)

السابق.

378(.ص!،77)ص2()

المعنى.يقلبخطأوهو،النسخخلافاعتبار""ولا:المطبوعفي)3(
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فصل

كان،حملٍأيَّحملها،وضعقبلوطؤهايجوزلاأنَّه:الخامسالحكم

وأ،بشبهةوالموطوءةوالمملوكةالزَّوجةكحمل،بالواطئيلحقكانسواءٌ

كماالبتَّةَ،الواطئغيرمنحاملٍوطءيحلُّفلاالزَّانية،كحملبه،يلحقلا

فلاالاَخرواليومباللّّهيؤمنكان))منع!يوِوّ:قولهوكذلك،النَّصُّبهصرَّح

ماءصيانةولأنَّ.والخبيثَالطَّيِّبالزَّرعَيعمُّوهذا)1(،"غيرِهزَرْعَماءهيَسقِي

الماءعنصيانتهمنأولىبهيختلطلاحتَّىالخبيثالماءعنالواطئ

الواطئهذافحملُ،لمائهولالهحرمةلاكانوإنالزَّانيحمْلَولأنَّ.الطَّيِّب

تمييزفيادلّّهلسنَّةمخالفطهذاولأنَّ.بغيرهخلطهلهيجوزفلامحترلم،وماؤه

ومشاكله.بمجانسهقسمٍكلِّوإلحاقِ،منهوتخليصِه،الطَّيِّبمنالخبيث

علىالعقدَالأربعةالفقهاءمنجوَّزمنتجويزُالعجبمنهيُقضىوالَّذي

وقدالزَّانيعنداللَّيلةَفتكونالعقد،عقيبَووَطْأَهااستبرائهاقبلالزَّانية

الشَّريعةهذهكمالتأمَّلومن.للزَّوجفراشًاتليهاالَّتيواللَّيلة،منهعَلِقَتْ

المنع.كلَّمنهوتمنعالإباء،كلَّذلكتأبىأنَّهاعلم

نكاحهاحرَّمأنروحهاللّهقدَّسأحمدالإماممذهبمحاسنومن

لاامَحُهدئدصفهو،والفاجرةوالبغيِّالزَّانيةاسمعنهاويرتفع،تتوبحتَّىبالكلِّيَّة

منهمأسعدُوهو.ذلكيُجوِّزونومنازعوه.بغيٍّزوجَالرَّجليكونأنيُجوِّز

،والقياسوالمعانيوالاَثار،النُّصوصمنكلِّها،نصًّابالأدلَّةالمسألةهذهفي

فيبالغواإذاوالنَّاسقبيحًا.المسلمونرآهماوتحريم،والحكمةوالمصلحة

372(.)صتخريجةتقدم(1)
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هذا،مثلَالشَّريعةتُجوِّزفكيف)1(.والقافبالزَّايلهصرَّحواالرَّجلسبِّ

وتعرُّضِه،غيرهمنعليهأولادٍوتعليقِ،فراشهلإفسادتعرُّضِهمنفيهمامع

الأمم؟جميععندالمذمومللاسم

لوحتَّىاستبرائهاقبلووطْأَهاالزَّانيةعلىالعقدَجوَّزمنقولوقياسُ

يطؤهابلالزِّنا،منحاملًاكانتإذاالأمةاستبراءيُوجِبلاأنحاملًا:كانت

قولَهنقضَاستبراءهاأوجبَفإن.السُّنَّةلصريحمخالف!وهومِلكها،عقيبَ

النُّصوص،خالفاستبراءهايُوجِبلموإناستبرائها،قبلالزَّانيةوطءبجواز

الزَّوجفإنَّالسَّيِّد،بخلافعلتِهاستبراءَلاالزَّوجبأنَّبينهماالفرقُينفعهولا

،غيرهمنحاملولامعتدَّةٍعلىيَعقِدلالأنَّهالاستبراء؛عليهيجبلمإنَّما

السَّيِّد.بخلاف

الحمل،إمكانخشيةَالعدَّةفيالعقدَبلالوطءحرَّمإنَّماالشَّارعإنَّثمَّ

يكونلاأناحتمالمعغيرِهلزرعماءهوساقيً!،غيرهمنحاملًاواطئًافيكون

حملُها؟تحقَّقإذافكيف،كذلك

الولدفإنَّ،الأوَّلبالواطئلاحقً!ليسالزَّانيةولدإنَّ:يقالماوغاية

يلحقلموإن،بغيرهونسبِهمائِهخلْطِعلىإقدامَهيُجوِّزلاوهذاللفرالثر،

لصيانتهبواضعهيلحقلانسبٍعنونسبِهمائهفصيانةُالأوَّل)2(،بالواطئ

به.يلحقنسبٍعن

كانسواءٌتضع،حتَّىالحاملالأمةوطءحرَّمالشَّرعأنَّوالمقصود:

الَّتيالمرأةوبينالرَّجلبين!ي!النَّبيُّفرَّقوقد.محرَّمٍغيرَأومحرَّمًاحملُها

.قحبةٍزوجُ:أي(1)

النظر.انتقالبسببدص،منساقطة"الأولبالواطئ..الولد.فان")2(
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وهذا1(.بالصَّداق)لهاوقضىالحدَّ،وجلَدَهاحُبلى،فوجدهابهاتزوَّجَ

الزِّنا.منالحاملعلىالعقدبطلانفيصريح

يريدسيِّدها"لعلَّ:فقالفُسطاطٍبابِعلىمُجِحٍّبامرأةٍمرَّأنَّهعنهوصحَّ

،قبرهمعهيدخللعنًاأنَّألعنَههَممتُ"لقد:قال.نعم:قالوا،بها؟"يُلِمَّأن

فجعلَ)2(.؟"لهيحلُّلاوهويُورِّثهكيف؟لهيحلُّلاوهويَستخدِمهكيف

لاحقهوهلحَمْلِهاعنيَستفصلولم،الحاملللأمةوَطْأَهبلعنتههمِّهسببَ

به؟لاحقٍغيرأمبالواطئ

يستخدمه،لهعبدًايجعلهأن،"لهيحلُّلاوهويستخدمه"كيف:وقوله

بعضهفيكون،الحملخلقفييزيدالواطئهذاماءفإنَّ،لهيحلُّلاوذلك

.وبصرهسَمْعهفيوطؤهيزيدأحمد:الإمامقال،منه

تيميَّة)3(ابنالإسلامشيخسمعت،"لهيحلُّلاوهويُوزِّثه"كيف:وقوله

تركةًفيجعله،عبدَهيعتقدهفإنَّه؟عنةموروثةًتركةًيجعلهكيفأي(:فية)4يقول

منه.جزم!ففيه،خلقهفيزادماءهلأنَّ؛ذلكلهيحلُّولاعنه،تُورَث

والبيهقي(2481/)والحاكم36(1)6والدارقطني2(131)داودأبوأخرجه(1)

الأنصار.منرجلعنالمسيّببنسعيدعنسُليمبنصفوانطريقمن(157)7/

هذا45(:1/1)"السنن"تهذيبفيالمؤلفقال.بصرةلهيقال:الرواياتبعضوفي

علله.علىتكلَّمثم.راويةالصحابيواسم،وحكمهسندهفياضطُربقدالحديث

37(.1)صتخريجهتقدم2()

اللّه".رحمه"ز:د،فيبعده)3(

والنقل"العقلتعارضو"درء6(01)ص"المصريةالفتاوى"مختصر:انظر(4)

(4/0.)6
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لأنَّذلكلهيحلُّولا؟ابنهأنَّهعلىيُورِّثهكيف:المعنى1(:)غيرهوقال

ماله.فيورِّثه،منهيجعلهأنيريدبوطئهوهو،غيرهمنالحمل

كيف:أي،"؟يستعبده"كيف:قولهوهو،الحديثأوَّلُيردُّه)2(وهذا

الأوَّل.المعنىعلىيدلُّإنَّماوهذا؟عبدَهيجعله

سوا!كان،غيرهمنالحاملوطءتحريمفيصريحفهوالقولينوعلى

صرَّحقدبل.باللَّعنجديرذلكفاعلوأنَّ،غيرهمنأوزنًامنالحمل

زوجتَهملكإذاالرَّجلبأنَّ:وغيرهمأحمدأصحابمنالفقهاءمنجماعة

النكّاح،صلبفيمنهحاملًاتكونأنخشيةَيستبرئها،حتَّىيطأهالمالأمةَ

ولاءَلافانَّهمِلكهفيبهعَلِقَتْمابخلافأمِّه،لمواليالولاءُولدهعلىفيكون

عليهأو،عليهولاءَلاالحرِّيَّةصريحهوهل:لولدهاحتياطٌكلُّهوهذا.عليه

؟غيرهمنحاملًاكانتإذافكيف؟ولاءٌ

ضر

حائلولاتضعَ،حتىحاملٌتوطألا":قولهمناستنبط:السَّادسالحكم

دمَيكونالدَّممنتراهماوأنَّ،تحيضلاالحاملأنَّ"بحيضةٍتُستبرأحتَّى

.القرآنوتقرأ،بالبيتوتطوف،وتصلِّيمعهتصوم،الاستحاضةبمنزلةفسادٍ

الفقهاء:فيهااختلفمسألةٌوهذه

ذكرهكما.منهالمطبوعفيوليسب(18ه)ق"السننمختصر"فيالمنذريذكره(1)

.(01/51)"مسلمصحيحشرح"فيوالنووي(172)4/"المفهم"فيالقرطبي

945(.1/)"السننتهذيب"فيعليهالمؤلفردّانظر)2(
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بنوجابر)4(،ومكحول)3(،وعكرمة)2(،والحسن(،1عطاء)فذهب

)9(،والحكموالنخعي)8(،والشَّعبيُّ)7(،المنكدر)6(،بنومحمَّد)5(،زيدٍ

عبيد،وأبووالأوزاعيُّ،،وأصحابهحنيفةوأبو(،11والزُّهريُّ)(،01وحمَّاد)

والشَّافعيُّفي،مذهبهمنالمشهورفيأحمدوالإمامالمنذر،وابن،ثورٍوأبو

.(ا)12حيضٍدمليسأنَّه]إلىقوليةأحد

،سعدٍبنواللَّيث،ومالك)14(،وربيعة)13(،قتادةوقال

ذكروقدحيضٍدمإنَّه:راهويهبنوإسحاق،مهديٍّبنالرَّحمنوعبد

)789(.والدارمي6(0016،201)شيبةابيوابن(21)13الرزاقعبدأخرجه

6(.1)30شيبةأبىوابن(0121)الرزاقعبدأخرجه

6(.01)9شيبةأبيابنأخرجه

.(21)17الرزاقعبدأخرجه

6(.1)70شيبةأبيابنأخرجة

238(.)2/(""الأوسطفيالمنذرابنلهنسبه

6(.01)2شيبةأبيابنأخرجة

.(829،)769والدارمى6(01)5شيبةأبيابنأخرجه

61(.01،640)6شيبةأبيابنأخرجه

61(.01،690)6شيبةأبيابنأخرجه

الحاملأنأيضًاعنهوروي327(./1)"الاستذكار"فيالبرعبدابنأخرجه

.(169)والدارمي6(،01)8شيبةأبيوابن(،021)9الرزاقعبدأخرجه،تحيض

.السياقليستقيموزيدت،النسخفيلي!ست

.(021)9الرزاقعبدأخرجه

242(.1/)"المحلى"فيحزمابنلهنسبه
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ما:حنبلبنأحمدليقال:راهويهبنإسحاقوقال1(:)""سننةفيالبيهقي

عنعطاءًبخبرواحتججتُتُصلِّي،:فقلتالدَّم؟ترىالحاملفيتقول

أمِّخبرِالمدنيِّينخبرعنأنتأين:حنبلبنأحمدفقال:قال)2(.عائشة

أحمد.قَولإلىفرجعتُ:إسًحاققال.أصحُّفإنَّه؟عائشةمولاةعلقمة

فهمهالذيوهو،حيضٍدمالحاملدمبأنَّأحمدمنكالتَّصريحوهذا

طريقمنروِّيناهماهوأحمدإليهأشازالذيوالخبر.عنهإسحاق

بنإبراهيمبنأحمدثنا،إسحاقبنبكرأبوأبنا،الحاكمأخبرنا)3(:البيهقي

.(551)3/و"الصغير"(234)7/""الكبرى(1)

(1/704)والدارقطني3(1/71)الرزاقوعبد6(90)9شيبةأبيابنأخرجه2()

فيالمنذروابن749(-)739والدارمي596()7/"الكبرىالسنن"فيوالبيهقي

مطرعنطرقمن(01/424)الآثار""مشكلفيوالطحاوي82(0)""الأوسط

المنذرابنطريقهومن-(4121)الرزاقعبدوأخرجه،عائشةعنعطاءعنالوراق

والدارمي96(75/،1/994)"الكبرى"السننفيوالبيهقي-82(0)"الأوسط)في

موسيبنسليمانعنطرقمن42(ه/01)الآثار"مشكل"فيوالطحاوي)859(

بنوسليمانأحمد،والإمامالقطانقالكماضعيفعطاءعنومطر.بهعطاءعن

والإمامسعيدبنيحيىالحديثضعَّفوقد،البخاريقالكمامناكيرعندهموسى

وينظر:،تخريجهوسيأني،عائشةعنعلقمةأمروتهماوصححوا،والبيهقيأحمد

596(.)7/للبيهقي"الكبرىالسنن"

82(2)"الأوسط"فيالمنذرابنوأخرجه(.651)3/الصغير""السننفي)3(

علقمةأمعناددّهعبدبنبكيرطريقمن423(/01)الاَثار"مشكل"فيوالطحاوي

عنسعيدبنيحيىطريقمن(423)7/"الكبرى"السننفيالبيهقيوأخرجه.به

من(234)7/"الكبرى)السننفيأيضًاالبيهقيوأخرجهأيضًا،عائشةعنعمرة

من-(01/426)الاثار"مشكل"فيوالطحاوي،سلمةبنوحمادزيدبنحمادطريق
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مولاةعلقمةأمعن،اللّّةعبدبنبُكَيرعن،الليثثنابُكَير،ابنثنا،ملحان

تصلِّي.لا:فقالت؟الدَّمترىالحاملعنسُئِلتْعائشةأنَّ،عائشة

بنعمرعنورُوِّينا،مالكٍبنأنسعنورُوِّيناه(:)1البيهقيقال

!وَوّاللّّهلرسولأنشدتأنَّهاعائشةعنورُوِّيناذلك)2(.علىيدلُّماالخطَّاب

الهذلي:كبير)3(أبيبيتَ

مُغْيِلِ)4(وداءٍمُرضعةٍوفسادِحيضةٍغُبَّرِكلِّمنومُبوَا

)1(

)2(

)3(

)4(

عنالأنصاريسعيدبنيحيىعن)الحمادان(كلاهما،سلمةبنحمادطريق

وقد،أخرىويرسله،تارةيسندهكانيحترووكأن،عمرةوعائشةيحيىوبين،عائشة

بنكيحيىالحفاظمنجماعةعائشةعنوصححهبلاغًا،(1)53مالكأخرجه

للبيهقي("الكبرى"السنن:وينظر،والبيهقيوإسحاقوأحمدالقطانسعيد

.(1/184)"الدارميو"سنن(423)7/

"الكبرى"السننفيالبيهقيأخرجهأنسوحديث(.561)3/الصغير""السننفي

الحديث.متروكوهو،البصريعقالأبوزيدبنهلالإسنادهوفي(،423)7/

عليه.أقفلم

الهذليين"أشعار"شرحفيلهقصيدةمنوالبيت.تصحيفكثير"،"أبيز:د،

منوالمغيل.بقاياه:الحيضوغُبَّروغيرهما.73(/1)"و"الحماسة(9601)3/

الغيل.اللبنفذلك،مرضعوهيالمرأةتُغشَيأنوهو،الغَيْل

بغداد(""تاريخفيوالخطيب(422)7/("الكبرى"السننفيالبيهقيأخرجه

شيخهعنالبخاريعنطرقمن4(5)2/""الحليةفينعيموأبو338(/)15

به،عائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعنالمننىبنمعمرعنمحمدبنعمرو

وبعضهم،البخاريشيخعلىفيهالحملبعضهموجعل،مجهولالبخاريوشيخ

جدًّا"،منكر"حديث(:1/911)""التكميلفيكثيرابنوقال،المثنىبنمعمرعلى

.("موضوع"كذب(:414)4"الضعيفة"السلسلةفيالألبانيوقال
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ينكرلمحيثالحيضحالفيالحملابتداءعلىدليلهذاوفيقال)1(:

الشِّعر.

لاالحُملى:قالتأنَّهاعائشةعنعطاء،)3(]عنمطرعنوروّصْ.فا سا)2(َ."

صَلَّتْ.الدَّمَرأتِإذا،تحيض

أبيابنروايةويُضعِّف،الرِّوايةهذهيُنكِرالقطَّانيحيىوكانقال)4(:

عطاء.عنومطرليلى

عنعطاء،عن،موسىبنسليمانعن،راشدٍبنمحمَّدوروى(:قال)ه

تراهاكانتعائشةتكونأنفيُشِبةمحفوظةًكانتفإن،مطرٍروايةنحوعائشة

وادلّّه،المدنيُّونرواهماإلىفرجعتْ،تحيضتراهاكانتثمَّ،تحيضلا

أعلم.

الإماء!والنَّبيُّقسَّمقد:حيضٍدمَالحاملدمِكونمنالمانعونقال

حيضةً،عدَّتهافجعلوحائلًا،الحملوضْعَعدَّتهاوجعلحاملًا:قسمين

لماالحملَيجامعالحيضكانقلورحمها،براءةعلىعَلَمًاالحيضةفكانت

عدمه.علىعَلَمًاالحيضةكانت

عدمعلىدليلًاليكونأقراءٍثلاثةالمطلَّفَةعدَّةجُعِلتوكذلك:قالوا

قبلة.بمامتصلوالكلام(.561)3/الصغير""السننفيالبيهقيأي(1)

علية.والكلامتخريجهوتقدم(.551)3/السابقالمصدرفيالبيهقي2()

السابق.المصدرمنوزيدت،النسخفيليست)3(

البيهقي.عندقبلةبمامتصلالكلام)4(

السابق.المصدرفيالبيهقيأي)5(

104



)1(.عدمهعلىدليلًايكنلمالحملَالحيضُجامعفلوحملها،

الخطَّاببنلعمرقال!ي!النَّبيُّأنَّ)2(""الصَّحيحفيثبتوقدقالوا:

تطهر،حتَّىليمسِكْهاثمَّفليراجِعْها،"مُرْه:حائضوهيامرأتَهابنُهطلَّقلمّا

أنَّيَمَسَّ،قبلطلَّقوإنَّشاءبعدُ،أمسكهاإنَّشاءثمَّتطهر،ثمَّ،تحيضثمَّ

النِّساء".لهاتُطلَّقأنادلّّةأمرالَّتيالعدَّةفتلك

وغيرهالدَّمزمنفيببدعةٍليسالحاملطلاقأنَّ:بهالاستدلالووجه

بدعةًالمَسِيسِبعدطهرِهاوفيفيهطلاقُهالكانتحيضكانتفلوإجماعًا،

الخبر.بعمومعملًا

"مُرْهعمر،)4(:]ابنحديثمن(")3("صحيحهفيمسلموروىقالوا:

لاالدَّممنتراهماأنَّعلىيدلُّوهذا،حاملأ"أوطاهرًاليطلِّقْهاثمَّفليراجِعْها،

سواءً،الطُّهروقتفيالطَّلاقنظيرَوقتهفيالطَّلاقجعلفانَّهحيضًا،يكون

ولم،حيضٍ)6(وحال،طهرٍحال:حالانلهالكانحيضًا)5(تراهماكانفلو

بدعةً.يكونفانَّهحيضهإ،حالفيطلاقهايجز

النَّبيِّ!عنرُوَيمعحديثمن)7(""مسندهفيأحمدروىوقدقالوا:

.زد،،صمنساقطة"عدمه...جامع"فلو(1)

2(.42)صتقدموقد(4711)ومسلم(1552)البخاريأخرجة2()

.(4711/5)برقم)3(

النسخ.فيبياضهنا)4(

النسخ.فيوليست،"الدممن":المطبوعفيبعدها)5(

"."حالة:م،صد،)6(

938(.372،)صتخريجهوتقدم،ألفاظبعدةرويوقد(.1آ299)برقم)7(
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تحيضَحتَّىأَمَةٍعلىيقعولاغيرِه،زرعَماءهيَسقِيَانلأحدٍيحلّ"لا:قال

الحمل.منالرَّحمبراءةعلىعلمًاالحيضوجودفجعل.حملُها"يتبيَّنَأو

عنالحيضَرفعَادلّّهإنَّ:قالأنَّهايبهددَّهُعَتهُرَعليعنرُويوقدقالوا:

رفعَادلّّهإنَّ:عبَّاسٍابنوقال.الأرحامتَغِيضُممَّاالدَّمَوجعل،الحبلى

بنحفصأبورواهما(.1للولد)رزقًاالدَّموجعلَ،الحبلىعنالحيضَ

شاهين.

الحاملفيعائشةعنباسنادهماوالدَّارقطنيُّ)3()2(الأثرموروى:قالوا

"تغتسل":وقولها.وتُصلِّيوتغتسلُ،تحيضلاالحامل:فقالت،الدَّمترى

مستحاضةً.لكونها،النَّدببطريق

أنَّهاعنهاثبتقدعائشةلكنَّ،خلافهمغيرهمعنيُعرفولاقالوا:

الولادةمنقريبًاتراهماعلىمحمولىوهذاتُصلِّي)4(.لاالحامل:قالت

قوليها.بينجمعًانفاس!وأنَّهونحوهما،باليومين

كالاستحاضة.حيضًايكنفلم،العدَّةبهتنقضيلادمولأنَّهقالوا:

لكنَّه،بذلكنقولونحنتَحْبَلُ،قدالحائضأنَّعلىيدلُّعائشةوحديث

ويرفعه.حيضهايقطع

وعزاهما(،424)7/"النقي"الجوهرفيالتركمانيابنذكرهماوقد.عليهماأقفلم(1)

شاهين.ابنإلى

للأثرم.""السننفيعليهأقفلم2()

993(.)صعليهوالكلامتخريجهتقدموقد.(1/704)"السنن")3(

.(004)صتخريجةتقدمكما،الدمرأتإذا:أي(4)
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غذاءًلبنًاالطَّمْثدمِبانقلابالعادةأجرىسبحانهادلّّهولأنَّقالوا:

.فسادٍدمفهو،غيرَهيكونالحملِوقتَفالخارجللولد،

ولاعادتها،علئالدَّمترىقد()1الحائضأنَّنزاعَلا:المحيِّضونقال

كانوقد.وجودهفيلاالدَّمهذاحكمفيالنِّزاعوإنَّماحملها،أوَّلفيسيَّما

يرفعهمايأتيحتَّىحُكمَهنستصحبفنحنبالاتِّفاق،الحملقبلحيضًا

.بيقينٍ

يرفعه،مايأنيحتَّىبقاؤهفالأصلمحلٍّفيثبتإذاوالحكمقالوا:

استصحابوالثَّاني،النِّزاعمحلِّفيالإجماعلحكماستصحال!فالأوَّل

ظاهر.بينهماوالفرق،يرفعهمايتحقَّقحتَّىالمحلِّفيالثَّابتللحكم

)2(."يُعرَفأسودفإنَّهالحيضكانَّدم))إذا:النَّبيُّع!ي!قالوقد:قالوا

حيضًا.فكان،يُعرَفأسودوهذا

مفهوموالمعنى،محتملوكلاهما"."الحامل:المطبوعوفي،النسخجميعفيكذا(1)

عادتهاعلئالدمترىقدتحيضالتيالمرأةأن:أي.حملها"أولفيلاسيما":بقوله

حملها.أولفي

والحاكم(4/081)حبانوابن362()والنسائي)286(داودأبوأخرجه2()

فاطمةعنعروةعنالزهريعنعلقمةبنعمروبنمحمدطريقمن281(/1)

فيالحديثوأصل،والألبانيالصلاحوابنحزمابنوصححه،حبيشابيبنت

فيكماحإتمأبوأعلهاوقد،اللفظةهذهدون)333(ومسلم3(0)6البخاري

بهاعمروبنمحمدلتفرد34()94"العلل"فيوالدارقطني(،1)17لابنة""العلل

داود"أبيو"صحيح(411)3/الملقنلابنالمنير""البدر:وينظر،الزهريعن

.(259/)للائباني
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ولمتَصُمْلمحاضتإذاإحداكنَّ))اليست:!ي!النَّبئيُقالوقد:قالوا

لغةًالشَّهرمنمعلومةٍأوقاتٍفيدمهاخروجالمرأةوحيض(.1)تُصَلِّ؟"

تغييرها.لاتقريرهاالأسماءفيوالأصل،لغةًكذلكوهذاوشرعًا،

الأحكامعليهالشَّارعرتَّبالذيالفرجمنالخارجالدَّمولأنَّقالوا:

،باستحاضةٍليسوهذاثالثًا،لهمايجعلولمواستحاضة،حيضٌ:قسمان

عنالخارجأو،الحيضأكثرعلىالزَّائدأوالمُطْبِق)2(الدَّمالاستحاضةفإنَّ

.حيضٌفهو،استحاضةًيكونأنفبطلمنهما،واحدًاليسوهذا،العادة

،فسادٍدمَوجعلُه،المحلِّهذافيثالثٍقسمٍإثباتُيُمكِنكمولا:قالوا

.منتفٍوهو،إليهالمصيريجبدليلٍأوإجماعٍأوبنصٍّإلايثبتلاهذافإنَّ

قدْرَ"اجلسي:وقالعادتها،إلىالمستحاضة!ي!النَّبئيُردَّوقد:قالوا

وصففيمعتبرالنِّساءعادةأنَّعلىفدلَّ)3(.تحيضينَ"كنتِالَّتيالا!ذّام

زيادةٍغيرمنووقتِهاالمعتادةعادتهاعلىالحاملدمجرىفإذا،وحكمهالدَّم

عادتِهاتحكيمُووجبحيض،أنَّهعلىعادتُهادلَّ،انتفَالٍولانقصانٍولا

)4(.العادةعنالخارجالفسادعلىوتقديمُها

وقد،عائشةوأعلمهنَّ!ي!،النَّبيِّنساءالمسألةبهذهالأمَّةوأعلم:قالوا

اللَّةُ!ثكَئهُ.رَالخدريسعيدأبيحديثمن)988(ومسلم3(40)البخاريأخرجه(1)

ويستمر.صاحبهيفارقلاالذيأي)2(

اكأيلَّهُعَنهَا.رَعائشةحديثمن)333(ومسلم32()5البخاريأخرجه)3(

تحريف.("،"العبادة:المطبوعفي(4)
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أحمدالإماملهشهدوقدتصلِّي،لاأنَّهاعنهاالمدينةأهلروايةمنعنهاصجَّ

قولأنَّهوأخبر،إسحاقإليهرجعولذلكعنها،الاخرىالرِّوايةمنأصجُّبأنَّه

.حنبلٍبنأحمد

الصَّحابة،منذكرتمعمَّنذلكبخلافالآثارصحَّةتُعرفولاقالوا:

يفصل.دليلَولاالصَّحابة،بيننزاعٍمسألةفهيصحَّتولو

وأبالحسِّيُعلَمأنإمَّاللحملالحيضمجامعةعدمولأنَّقالوا:

صاحبعنفليسالثَّانيوأمَّافظاهر،الأوَّلأمَّا،منتفٍوكلاهما،بالشَّرع

.يجتمعان(لا)1أنَّهماعلىيدلُّماالشَّرع

العدَّةفيالحملمنالرَّحمبراءةعلىدليلًاجعلهإنَّه:قولكموأمَّا

.لاستبراءوا

لوفإنَّه،باطلوالثَّاني،صحيحالأوَّلقطعيًّا؟أوظاهرًادليلًاجعلقلنا:

حينِمنالحملمدَّةأوَّلولكانت،مدلولهعنهتخلَّفلماقطعيًّادليلًاكان

ولوالوطء،حينمنالمدَّةأوَّلبلأحا،يقلهلموهذا،الحيضانقطاعِ

منأشهرٍستَّةمنلاكثرَبولدٍجاءتثمَّوطئها،فلو.حِيَضٍعدَّةبعدهحاضت

فعُلِماتِّفاقًا،النَّسبُلحِقَه=الحيضانقطاعِحينِمنمنهاولأقلَّالوطء،حين

الرَّطْب.الغيمعنالمطرِتخلُّفَمدلولُهاعنهايتخلَّفقد،ظاهرةٌأمار!أنَّه

وإلى،قائلونبهافإنَّا،السُّنَّةمنبهاستدللتمعمَّاالجوابيخرجوبهذا

المتنازعين.بينالحَكَمُوهي،صائرونحكمها

المعنى.ففسدز.فيليست"لا("1()

604



وحائلحملها،وضْعُفعدَّتهاحامل:قسمينإلئالنِّساءقسَّم!ي!والنَّبئيُ

فيهأينولكن،فيهمنازعينغيرُهذابموجبقائلونونحن،بالحيضفعدَّتها

وتصلِّي؟معهتصومعادتهاعلىالدَّممنالحامل)1(تراهماأنَّعلىيدلُّما

حيضٍدمدمهابأنَّالقائلونيقولولهذا،بهللحديثتعرُّضَلاآخرأمرهذا

.العبارةفيخللًاولاتناقضًاهذايُعَدُّولابعينها،العبارةَهذه

ليطلِّقْهاثمَّفليراجِعْها،"مُرْهعمر:بناللّهعبدشأنفيقولهوهكذاقالوا:

الطُّهر:بشرطينحائلًاكانتإذاالطَّلاقإباحةفيهإنَّما،أنَّيَمَسَّها"قبلطاهرًا

حملها؟علىتراهالذيالدَّملحكمالتَّعرُّضُهذافيفأينالمَسِيْس،وعدم

بدعةً،الدَّمزمنفيطلاقهالكانتحيضكانتلوالحاملإنَّ:وقولكم

الدَّم؟رأتوإنببدعةٍليسالحاملطلاقأنَّعلىالنَّاساتَّفقوقد

حملٍحالِإلىطلاقهايريدالَّتيالمرأةأحوالقسَّم!ي!النَّبيُّ:قلنا

ذاتغيروأمَّا،استثناءٍغيرمنمطلقًاالحاملطلاقوجوَّزعنه،خلوٍّوحالِ

علىيدلُّماهذافيوليس،المذكورينبالشَّرطينطلاقهاأباحفإنَّماالحمل

وأنَّالطَّلاق،فيغيرَهاتخالفالحاملأنَّعلى)2(بل،فسادٍدمالحاملدمأنَّ

بلهذا،من!شيالحاملفييُشترطولا،مُصابةٍغيرَطاهرًاتُطلَّقإنَّماغيرها

عقيبَطلاقُهايحرملافكما،الدَّمرأتِوإنوتُطلَّق،الإصابةعقيبَتُطلَّق

حيضها.حالَيحرملاإصابتها،

تحريف.،"هتراما"لبد"ءةبرا":زد،،ص(1)

.زد،ص،منساقطةعلى"بلفساددمالحاملدم"أن2()
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المرأةفإنَّومنعًا،إذنًاالطَّلاقوقتفيالشَّارعحكمةُتقتضيهالذبدوهذا

النَّدممنلهيَعرِضولم،أمرهمنبصيرةٍعلىالمطلِّقكانحملُهااستبانمتى

نظيرَمنهمُنِعمافليسبحملِها،يَشْعُرولاالجماعبعدطلَّق)1(لمنيَعرِضما

منا)2(]المنعَعلَّلمنسيَّماولااعتبارًا،ولاواقعًاولاشرعًالا،فيهأُذِنما

الحامل.فيلهأثرَلافهذا،العدَّةبتطويلالحيضفيالطَّلاق

،يلزملافهذاالعدَّة،بهلانقضتْحيضًاكانلوإنَّه:قولكموأمَّاقالوا:

ولابالأقراء،الحائلوعدَّة،الحملبوضعالحاملعدَّةجعلسبحانهاللّّهلأنَّ

وأالثَّانييَملِكهاأنإلىذلكلإفضاءبالأقراء،الحاملعدَّةانقضاءيمكن

)3(.غيرهماءزرعهفيسقي،غيرهمنحاملوهييتزوَّجها

ذلكعلىوحملتمتَحْبَل،قدالحائضأنَّلناسلَّمتمكنتموإذاقالوا:

أنَّأعطيتمفقدبه،الحسِّلشهادةذلكمنعُيُمكِنْكمولم،عائشةحديث

أنَّعلىمدارهلانَّ)4(،رأسٍمناستدلالكمفبطل،يجتمعانوالحبلالحيض

الحبلَ.يجامعلاالحيض

فيوكلامنا،الحيضعلىالحملورودجوَّزناإنَّمانحن:قلتمفإن

.فرقوبينهما،الحملعلىالحيضورودوهو،عكسه

.مهامشمنوالتصويب."كلهن"لهن:النسخفي(1)

يقتضيها.والسياق،النسخفيليست)2(

".غيرهزرعماءه"فيسقي:المطبوعوفي.النسخجميعفيكذا)3(

".راسه"من:المطبوعوفي.النسخجميعفيكذا(4)
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هذاعلىهذاورودِبينَفرقٍفأيُّ،يجتمعانلامتنافيينكاناإذا:قيل

وعكسة؟

يتغذَّىلبنًاالطَّمْثدمبانقلابالعادةأجرىسبحانهادلّّهإنَّ:قولكموأمَّا

المراضع.تحيضلاولهذاالولد،به

باللَّبنوالتَّغذيةالانقلابهذافإنَّ؛عليكمحجَّتناأكبرمنوهذاقلنا:

وقدالمولود،وارتضاعِاللَّبنسلطانِ(1دون)وهو،الوضعبعديستحكمإنَّما

وقتفيدمًارأتفلوهذاومع،تحيضلاالمرضعبأنَّالعادةادلّّهأجرى

فيالحيضبحكملهيُحكَمفلَأَنبالاتِّفاق،الحيضبحكملهلحُكِمَعادتها

.وأحرىأولى=بهالطِّفلِتَغذِّيولاانقلابُهفيهايستحكملمالَّتيالحال

الطِّفلاحتياجعنديكونإنَّمافهذا،تقولونكماهذاأنَّوَهَبْقالوا)2(:

ينقلبلافإنَّهذلكقبلفأمَّاالرُّوح،فيهيُنفَخأنبعدَوهذاباللَّبن،التَّغذيةإلى

يستحيلبللبنًا،كلُّهيستحيللافإنَّهوأيضًا،.إليهالحملِحاجةلعدملبنًا

البإقي.ويخرجبعضه

.المستعانوادلّّهودليلًا.نقلًاتراهكماالرَّاجحهوالقولوهذا

الموضعفيالوطءبغيربالمستبرأةالاستمتاعمنتمنعونفهل:قيلفإن

الاستبراء؟فيهيجبالذي

غذاءًالطصثدمانقلابأنوالمعنى.تحريفزمن"،":المطبوعوفي.النسخِفيكذا(1)

الوضع.بعدذلكيستحكمحيثللرضيعلبنًاانقلابةدونللجنين

"."قالد:ص،)2(
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ولاقُبلتُهاتَحرملافهذهمثلُها،يُوطألاصغيرةًكانتإذاأمَّا:قيل

محمَّدٍأبواختارها،عنهالرِّوايتينإحدىفيأحمدمنصوصوهذامباشرتُها،

شيءٍبأيِّصغيرةًكانتإنقال)2(:فإنَّهوغيرهما،(1المقدسيُّوشيخنا)

كانتإنبحيضةٍتُستبرأ:أخرىروايةٍفيوقال؟رضيعةًكانتإذاتُستبرأ

وتَحْبَل.تُوطأممَّنكانتإنأشهرٍثلاثةوإلَّا،تحيض

تحرمولااستبراؤها،يجبلاأنَّههذافظاهرمحمد)3(:أبوقال

لأنَّ،الصَّحيحوهو،مالكوقول،موسىأبيابناختياروهذا.مباشرتها

معنيولافيهانصَّلافإنَّه،دليلتحريمهاعلئوليس،متحقِّقٌالإباحةسبب

وأ،المحرَّمالوطءإلىداعيًالكونهكانإنَّماالكبيرةمباشرةتحريمفإنَّ،نصٍّ

بمقتضىالعملفوجب،هذهفيهذايُتوهَّمولا،لغيرهولدٍأمَّتكونأنخشيةَ

كلامه.انتهى.الإباحة

استبراؤها،يجبلاوقلنا:بكرًاكانتفإنمثلُها،يُوطأممَّنكانتوإن

ومباشرتها.قُبلتُهاتحرمأصحابنا:فقالاستبراؤها،يجمبقلنا:وإن،فظاهرٌ

الوطءتحريممنيلزملالائهاستبرائها؛بوجوبقلناولويَحرُملاأنَّةوعندي

)4(تحريمحرَّمواإنَّماوهمسيَّمالا،الصَّائمحقِّفيكما،دواعيهتحريمُ

كتبة.منالمطبوعفيأجدهلم(1)

276(./11)""المغني)2(

قبلة.بمامتصلوالكلام"،"المغنيصاحبأي)3(

بدونها.واضحوالمعنى،النسخبقيةفيثابتةوهيز.د،فيليست""تحريم(4)
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علَّلواهكذاالغير.بأمةمستمتعًافيكونحاملًا،تكونقدلأنَّهامباشرخمها

الوطءبغيربالمسبيَّةالاستمتاعيحرملا(1ولهذا)قالوا:ثمَّ،المباشرةتحريم

قدلأنَّه؛الملكانفساخُفيهايُتوهَّملالأنَّهاالرِّوايتين؛إحدىفيالاستبراءقبل

معنًى.البكرمنوغيرهابالقبلةالاستمتاعلمنعيبقَفلمبالسِّباء،استقرَّ

يحرم:وغيرهموالشَّافعيِّأحمدأصحابفقالثيَبا،كانتوإن

فحرَّمالوطء،يُحرِّماستبراءٌلأنَّه:قالوا.الاستبراءقبلبهاالاستمتاع

باطل،والبيع،ولدٍأمَّفتكونحاملًا،كونَهايأمنلاولأنَّه،كالعدَّةالاستمتاع

الحائضوطءتحريمفإرقوبهذا:قالوا.غيرهولدِبأمِّمستمتعًافيكون

لصَائم.وا

يستمتعأنولهفرجُها،إلاالمستبرأةمنيحرملا:البصريُّالحسنوقال

الاستبراء،قبلالوطءمنمنعإنَّما!ي!النَّبيُّلأنَّيطأ)2(؛لمماشاءبمامنها

كالحائض،دونهماتحريمُالوطءتحريممنيلزمولا،دونهممَّايَمنعولم

فيوقعتحينالسَّبيمنجاريتَه]قبَّلا)3(عمرابنُ:قيلوقد،والصَّائمة

استبرائها)4(.قبلسهمه

أنَّ:والمعتدَّة()هالمشتراةبينالفرق:يقولأنالقولهذانصَرولمن

.دص،فيليستلهذا""(1)

276(./11)""المغنيفيوهومسندًا،عليةأقفلم2()

النسخ.فيبياضهنا)3(

.37()صهتخريجةتقدم(4)

الكلامثم،مشتراةأنهاعلىالدالة"المملوكة)كلمةوستأني.""المستبرأة:مد،،ص5()

استبرائها.على
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بخلاف،دواعيهولاوطؤهايحلُّفلا،منهأجنبيَّةًصارتقدالمعتدَّة

،غيرهبماءمائهاختلاطخشيةَالاستبراءقبليحرمإنَّماوطْأَهافإنَّ،المملوكة

هذاونظير.والصَّائمةبالحائضأشبهُفهي،الدَّواعيتحريمَيوجبلاوهذا

يحرمولاالاستبراء،قبلوطؤهاعليهحرمجاريتهأوامرأتهزنتلوأنَّه

سيأني.كماالمَسْبيَّةوكذلك،دواعيه

علىبناءًفهذا،البيعفينفسخسيِّدها،منحاملًاكونُهايُتوهَّمماوأكثر

لمَّالأنَّه؛بهالقائلَيَلزمولا(،عَلالتِه)1علىالأولادأمَّهاتبيعتحريم

بهايخلوكما،الاستمتاعجوازفييكفيوذلكظاهرًا،مِلْكَهكانتبهااستمتع

هذهعنجوابكمكانوما،الأجنبيَّةمنيباجلامامنهاوينظرويحدَثها،

فانَّ،نزاعٌهذاجوازفييُعلمولا.والاستمتاعالقبلةعنالجوابفهوالأمور

قبلوحدهكانوإن،بيتهإلىوحَوْزِها)2(أمتهقَبْضِمنيُمنعلاالمشتري

إليها،النَّظرعليهيحرمولا،منهوجههاتسترأنعليهايجبولاالاستبراء،

لهيجزْلموإنبمنافعها،والانتفاعواستخدامها،معها،والأكلبها،والخلوة

الغير.ملكفيذلك

فصل

وهماللفقهاء،قولانالوطءبغيرالاستمتاعجوازففي،مَسبيَّةًكانتوإن

أحمد:عنروايتإن

حججالمؤلفضعَّفوقد"."علاته:المطبوعوفي.ضعفهعلى:أي،النسخفيكذا(1)

.(3844-)3/"السنن"تهذيبفيبيعهنبمنعالقائلين

وسَوْقها.ضمّهااب)2(
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،الفرجدونبمامنهاالاستمتاعفيحرمالمسبيَّة،كغيرأنَّهاإحداهما:

يُقبِّلهاولميُصِبْهالمأمةًملكَومنقال)2(:لأنَّه،الخرقيكلامظاهروهو)1(

لها.مِلْكةتمامبعديستبرئهاحتَّى

وبينبينهاوالفرق.ادلَّة!كَتهُرَعمر)3(ابنقولوهو،تحرملا:والثَّانية

مملوكةٌهيبل،ولدٍأمَّكونُهافيهايُتوهَّملاالمسبيَّةأنَّالسَّبيبغيرالمملوكة

أعلم.وادلّهتقدَّم،كماغيرهابخلاف،حالٍكلِّعلىله

حينمنأوالبيعحينمنالاستبراءمدَّةأوَّليكونفهل:قيلفإن

القبض؟

حينمنأحدهما:أحمد،مذهبفيوجهانوهما،قولانفيه:قيل

براءةمعرفةالقصدلأنَّ؛القبضحينمن:والثَّاني.بهينتقلالملكلأنَّ؛البيع

علىوهذا.يدهفيكونهامعذلكيحصلولا،وغيرهالبائعماءمنرحمها

البيعقبلالاستبراءعندهفيكفي،مالكأصلعلىأمَّاوأحمد.الشَّافعيِّأصل

تقدَّمت.الَّتيالمواضعفي

الاستبراء؟مدَّةابتداءيكونفمتىخيار،البيعفيكانفإن:قيلفإن

فمنالخيار،مدَّةفيالملكانتقالفيالخلافعلىينبنيهذاقيل)4(:

."اوهذ":ز،د(1)

274(./11)"المغنيمع"مختصره2()

تخريجه.تقدم)3(

.زمنساقطة"قيل"4()

413



فابتداؤها،ينتقللا:قالومن،البيعحينمنعندهالمدَّةفابتداء،ينتقل:قال

الخيار.انقطاعحينمنعنده

؟عيبٍخيارَالخياركانلوتقولونفما:قيلفإن

يمنعلاالعيبخيارلأنَّواحدًا؛قولًاالبيعحينِمنالمدَّةابتداء:قيل

أعلم.والدّه،خلافٍبغيرالملكنقل

ضر

وعلى،الحملبوضعالحاملاستبراءعلىالسُّنَّةدلَّتقد:قيلفان

لموالَّتي(1)الآيسةاستبراءعنسكتتْفكيف،بحيضةٍالحائلاستبراء

العدَّة؟فيعنهماتسكتولمتحض،

فإنَّوالتَّنبيه،الإيماءبطريقبيَّنتهمابلالدّه،بحمدعنهماتسكتْلم:قيل

لموالَّتيالآيسة)2(عدَّةجعلثمَّ،قروءٍثلاثةالحرَّةعدَّةجعلسبحانهادلّّه

وبهذاشهرًا.قرءٍكلِّمقابلةفيجعلسبحانهأنَّهفعُلِم،أشهرٍثلاثةتَحِضْ

حيضةً،شهرٍكلِّفيتحيضالمرأةأنَّإمائهفيالغالبةعادتهسبحانهأجرى

مقامَقائمًاالشَّهرفيكون،بحيضةٍالحائضالأمةاستبراءأنَّالسُّنَّةوبيَّنت

الشَّافعيِّ.قوليوأحدأحمد،عنالرِّواياتإحدىوهذا.الحيضة

عنه،المشهورةوهي،أشهرٍبثلاثةتُستبرأأنَّها:ثانيةروايةأحمدوعن

روايةفيأحمدبهاحتجَّماالقولهذاووجهُ.الشَّافعيِّقوليأحدوهو

.الصوابوهو،ممنوالمثبت.""الأمةز:،ص،حد،(1)

.ممنوالمتبت"."الأمةز:ص،ح،د،)2(
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أشهرٍثلاثةجعلتَكيف:اللّّهعبدلأبيقلتقال)1(:فإنَّه،القاسمبنأحمد

فقالشهرًا؟حيضةٍكلِّمكانالقرآنفيسبحانهاللّّهجعلوإنَّما،حيضةٍمكان

ذلك،منأقلَّفييتبيَّنلافإنَّه،الحملأجلمنأشهرٍثلاثةقلنا:إنَّماأحمد:

فأخبرواوالقوابلَ،العلمأهلوجمع،ذلكعنسألالعزيزعبدبنعمرفإنَّ

تسمعألا:قالثمَّذلك)2(.فأعجبه،أشهرٍثلاثةمنأقلَّفييتبيَّنلاالحملأنَّ

بعدمضغةٌيومًاأربعينثمَّ،علقةٌيومًاأربعينالنُّطفة)3(إنَّ:مسعودٍابنقول

فتبيَّن،لحموهي،مضغةًبعدهاصارتالثَّمانونخرجتفإذاذلك)4(،

فلاشهرفأمَّاالنِّساء.عندمعروف!هذا:ليوقال:القاسمابنقال.حيمئذٍ

كلامه.انتهى.فيهمعنى

(:)ْحنبلروايةفيقالفإنَّه،ونصفٍبشهرٍتُستبرأأنَّها:ثالثةٌروايةٌوعنه

عمِّي:قال:حنبلقال.ليلةًوأربعونفخمسٌتحيضلاكانتإنعطاء:قال

كلامه.انتهى.كذلكالاَيسةالمطلَّقةعدَّةلأنَّ؛أذهب)6(كذلك

فيونصفٍبشهرٍاعتدَّتْآيسةٌوهيطُلِّقتلوأنَّها:القولهذاووجه

)11/266(."المغني"ثاكما)1(

2(.11/10)والاثار"السنن"معرفةفيالبيهقيأخرجه2()

".و"المغنيالنسخفيوليست."تكون":المطبوعفيبعدها)3(

(178)9/الكبير""فيوالطبراني)283(المفرد""الأدبفيالبخاريأخرجة(4)

البخاريفيوهو(.186)5/""تفسيرهفيجريروابن(1)28"القدر"فيوالفريابي

أيضا.مرفوعًا(462)3ومسلم3(02)8

266(.1/1)""المغنيفيكما)5(

".و"المغنيالنسخخلاف"لذلك":المطبوعفي)6(

514



أولى.القدربهذاالأمةتُستبرأفلَأن،روايةٍ

عنه،القاضيحكاها،بشهرينتُستبرأأنَّها:رابعةٌروايةأحمدوعن

لذلكأرَولم")1(:"المغنيصاحبقالحتَّى،أصحابهمنكثيرواستشكلها

ولم،بقرءينالقرءذاتِاستبراءُلكانبشهريناستبراؤهاكانولو:قالوجهًا.

قائلًا.بهنعلم

لكإنتأمةٌوهيطُلِّقتولو،بالمطلَّقةاعتُبِرتأنَّها:الرِّوايةهذهووجه

عمر)2(بقولفيهواحتجَّأحمد،عنالمشهورهوهذا،شهرينعدَّتها

ذاتوعدَّةالقروء،ا)3(مقامَ]قائمةالأشهرلأنَّ؛الصَّوابوهوادلَّهبهعكَتهُ.رَ

؛بحيضةٍالقرءذاتاستبراءإلىصرناوإنَّما،شهرانفبَدَلُهماقرءانِ،القرء

بدَّفلا،واحدٍبشهرٍذلكيحصلولا،الحملمنبراءتهاعلىظاهرعلملأنَّها

أولى؛الشَّهرانفكانت،ثلاثةأوشهرانإمَّاوهيبراءتها،فيهاتظهرمدَّةٍمن

أولى،المستبرأةحقِّففي،المطلَّقةحقِّفيالبراءةعلىعَلَمًاجُعِلتلأنَّها

الرِّواية.هذهوجهفهذا

عليهدلَّىالذيوهو،واحدٍبشهرٍالاكتفاءُالدَّليلمنفالرَّاجحوبعد،

وبينبينهاتسويةأشهرٍثلاثةَاستبرائهامدَّةجعْلِوفي،وتنبيههالنَّصِّإيماء

به!المُدَدِأولىفكانالمطلَّقة،وبينبينهاتسويةٌبشهرينوجَعْلها،الحرَّة

وهي،الأمةنظيرفيالبدلهذانظيرَاعتبرَقدوالشَّارع.التَّامُّالبدلفإنَّهشهرًا؛

)1(.)11/265(

2(.87)صتخريجهتقدم2()

النسخ.فيبياضهنا)3(
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أنَّهالخطَّاببنعمرعنفصحَّالمطلَّقة،الأمةفيالصَّحابةواعتبرهالحرَّة،

أحمد.بهاحتجَّ(،1فشهران)تحيضتكنلمفإنحيضتان،عدَّتها:قال

لاحيضهاارتفعإذاأنَّهاعلىعنهالرِّواياتأشهرفيأحمدنصَّوقد

الحيضة.مكانوشهرٍللحملتسعةٍ،أشهرٍبعشرةاعتدَّترفَعَهماتدري

قال)2(:محمد،أبيالشَّيخطريقةهذه،بسنةتعتدُّ:ثانيةٌروايةوعنه

لِتُعلَمالاَيسةفيتكرارهااعتبارلأنَّشهرًا؛الحيضةمكانجعلهاهناوأحمد

فجعلمدَّته،غالببمُضيِّهاهنامنهبراءتهاعُلِموقد،الحملمنبراءتها

.القياسوفقعلىالحيضةمكانالشَّهر

حيضها،ارتفعمنوبينالآيسةبينمفرِّقًاالخرقيذكرهالذيهووهذا

ماتدريلاحيضهاارتفعوإن،أشهرٍفبثلاثةمُويسةً)4(كانتوإن)3(:فقال

الحيضة.مكانوشهرٍللحمل،أشهرٍبتسعةاعتدَّترفَعَه

كالخلافحيضهاارتفعالتيفيالخلاففجعلَالبركاتأبوالشيخوأمَّا

بينهاتسويةًالحملمدَّةغالببعدالأربعالرِّواياتفيهاوجعل،الآيسةفي

وعنه:.شهرٍبمُضِيِّوالصَّغيرةوالآيسة(:)ْ""محرَّزهفيفقال،الآيسةوبين

لاحيضهاارتفعوإن.ونصفٍشهرٍ:وعنه.شهرين:وعنه.أشهرٍثلاثةبمضيِّ

.أشهرٍتسعةبعدفبذلك،رفعهماتدري

2(.87)صتخريجهتقدم(1)

2(.11/67)"المغني"في2()

267(.265،/11)"المغنيمع"مختصره)3(

بمعنًى.وهما"آيسة".(":المغني"وفي.النسخفيكذا4()

)5(/2(501).
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مناخترناهالذيوهذا،أصحُّمحمدأبيوالشيخالخِرَقيوطريقة

ووجهُقال)1(:فإنَّه،"المغنىِ"فيالشَّيخإليهمالالذيهوبشهرٍالاكتفاء

الشُّهوراختلفتولذلكالحِيضة،مكانالشَّهرجعلادلّّهأنَّبشهرٍاستبرائها

الثَّلاثةمكانَأشهرٍثلاثةَالاَيسةالحرَّةعدَّةفكانت،الحيضاتباختلاف

ارتفعالَّتيالمستبرأةوللامة،القرءينمكانَشهرينالامةوعدَّة،قروءٍ

يكونأنفيجب،الحيضةمكانوشهرٌللحملتسعةٌ،أشهرٍعشرةحيضها

حيضها.ارتفعمنحقِّفيكماشهر،هناالحيضةمكان

تسعةتربُّصوهو،البراءةعلئدلَّماوجدتمفقد:قيلفإنقال)2(:

.أشهرٍ

فاستويا.،الإياسوهوالبراءةعلئيدلُّماوهاهناقلنا:

ح!

")11/266(."المغني)1(

قبله.بمامتصلالكلام)2(
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البيوعفي!ي!احكامهذِكْو

بيعهيحرمفيماحكمهذِكْر

!ي!النَّبيُّسمعأنَّهاللّّهعبدبنجابرحديثمن)1(""الصَّحيحمِنفيثبت

فقيل:.("والأصناموالخنزير،،والميتةالخمر،بيعَحرَّمورسولهإنَّاللّّه":يقول

الجلود،بهاويُدهنالسُّفُن،بهايُطلىفإنه،الميتةمَشحوأرأيتَ،ادلّّهرسوليا

ذلك:عند!ي!ادلّّهرسولقالثمَّ."حرابٌمهو"لا،:فقالالنَّاس؟بهاويَستصبح

فاادلواباعوهثمَّجمَلُوه)2(،الشّحومَعليهمحرَّملمَّاإنَّاددّهاليهودَ!اددّه"قاتلَ

".تمنَه

:فقالخمرًا،باعسَمُرةَأنَّعمرَبلغ:قالعبَّاسٍابنعنأيضًاوفيهما)3(

حُرِّمتاليهودَ!اللّّه"لعنَ:قال!ي!اللّّهرسولأنَّيعلمألم!سمرةاللّّهقاتلَ

فباعوها".فجَمَلوهاالشُّحوم،عليهم

)5(""صحيحهفيوالحاكم)4(البيهقيرواهوقدعمر،مسندمنفهذا

.(1851)ومسلم،(6322)ريلبخاا(1)

أذابُوه.أي2()

.(2851)ومسلم،(222)3ريالبخا3()

2(،1،2226782،169)أحمدأيضًاوأخرجة353(.)9/"الكبرى"السنن(4)

والطبراني)3488(،""سننهفيداودوأبو(،2471/)الكبير"التاريخ"فيوالبخاري

4(.")389صحيحة"فيحبانوابن2(،1/00)2"الكبير"في

زيدبنأسامةحديثمنبنحوهأخرجهوإنما،عباسابنحديثمنفيهعليهأقفلم)5(

فاخطأ."صحيحهفيحبان"ابنأراد:المؤلفولعل.(4/491)
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كان:قالعبَّاسٍابنعن:ولفظهزياد!،وفيه،عبَّاسٍابنمسندمنفجعلاه)1(

:وقالفتبسَّم،السَّماءإلىبصرهفرفع-الحراميعني-المسجدفيع!يمّالنَّبيُّ

عليهمحرَّموجلَّعزَّاللّهإنَّاليهودَ!اللّّهلعناليهودَ،اللّّهلعناليهودَ،اللّه"لعن

حرَّمشيءٍأكلَقومٍعلئحرَّمإذاإنَّادلّّهأثمانها،وأكلوافباعوها،،الشُّحوم

الصفّار،عن،عبدانابنعنرواهالبيهقيفإنَّ،صحيحوإسنادهثمنَه(".عليهم

خالدحدَّثنا،زُريعبنيزيدحدَّثنا،منهالابنحدَّثنا،القاضيإسماعيلعن

.عبَّاسٍابنعنالوليد،أبيبَرَكةَعنالحذَّاء،

[ذااللّه"[نَّ:قولهدون،نحوههريرةأبيحديثمن)2(""الصَّحيحينوفي

".ثمنَهحرَّمشيءٍأكْلَحرَّم

مشارب:أجناسٍثلاثةتحريمعلىالجوامعالكلمإتهذهفاشتملت

تُفسِدوأعيانٍخبيثًا،غذاءًوتغذِّيالطِّباعتُفسِدومطاعم،العقولتُفسِد

والشِّرك.الفتنةإلئوتدعوالاديان

وبالشَّاني:ويُفسِدها،يُزِيلهاعمَّاالعقولَالاولالنَّوعبتحريمفصانَ

شبيهوالغاذيإليها،الخبيثالغذاءأثروصولمنيُفسِدهاعمَّاالقلوبَ

التَّحريمُهذافتضمَّنلإفسادها.وُضِععمَّاالاديانَ:وبالثَّالث،بالمغتذي

.والأديانوالقلوبالعقولصيانةَ

وما-عليهوسلامهادلّّهصلوات-كلامهحدودمعرفهَفيالشَّأنولكنَّ

لجميعوتناولُهاوجمعُها،كلماتهعمومُليستبين،فيهيدخللاوما،فيهيدخل

خطأ."،"فجعلناه:النسخفي(1)

.(1)583ومسلم22(04)البخاري)2(

042



ادلّّهعنالفهمخاصِّيَّةوهذه،معناهأولفظِهعمومُ(1شَمِلَها)الَّتيالأنواع

يشاء.مناللّّهويؤتيهالعلماء،فيهتفاوتَتْ)2(الذيورسوله

وأكانمائعًا،مسكرٍكلِّبيعتحريمفيهفيدخلالخمر،بيعتحريمفأمَا

والتَّمرِالزَّبيبوخمر،العنبعصيرفيهفيدخلمطبوخًا،أوعصيرًاجامدًا،

الفسقلُقَيمة)3(الملعونةواللُّقَيمة،والحنطةوالعسلوالشَّعيرِوالذُّرَة

خمركلَّههذافإنَّ،الأماكنأخبثإلىالسَّاكنالقلبَتُحرِّكالَّتيوالقلب

إجمالَولا،سندهفيمطعنَلاالذيالصَّريحالصَّحيح!ي!اللّّهزسولبنصِّ

الذينأصحابهعنوصحَّ)4(،"خمرٌمُسكرٍ"كلُّ:قولهعنهصحَّإذ،متنهفي

العقلَ.خامرماالخمرأنَّ:ومرادهبخطابهالأمَّةأعلمُهم

الذَّهبأنواعجميعكدخول"الخمر"اسمتحتالأنواعهذهفدخولُ

الذَّهبتبيعوالا":قولهتحتوالزَّبيبوالتَّمروالشَّعيروالبُرِّوالفضَّة

بالتَّمر،والتَّمربالشَّعير،والشَّعيربالبرِّ،والبُرَّ،بالفضَّةوالفضَّة،بالذَّهب

هذهمنصنفٍإخراجيجوزلافكمابمثلٍ")6(.مثلأإلا(،)هبالزبيبوالزبيب

فيوليستشملها"التيالأنواعبجميعوتأويلهاكلماته"عموم:المطبوعفيبعدها(1)

.فائدةبلاتكراروهي،النسخ

النسخ.خلاف("تفاوت"التي:المطبوعفي2()

والبَنْجوالقنَّبالحشيشمثل،وتُمضغالفمفيتوضعالتيالمسكرةالنباتاتمنأي)3(

وغيرها.

ا!دلَّهُعَئطُ.رَعمرابنحديثمن2(0)30مسلمأخرجه(4)

الرواية.وهكذا."بالملح"والملح:المطبوعوفي.النسخفيكذا5()

"والزبيبقولهإلابنحوهالصامتبنعبادةحديثمن(1)587مسلمأخرجة)6(

وعند-،هريرةأبيحديثمن(1045)""مستخرجهفيعوانةأبيعندوهي"،بالزبيب
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أصنافمنصنفٍإخراجيجوزلافهكذاله،اسمهتناولعنالأصناف

محذورين:يتضمَّنفانَّهالخمر،اسمعنالمسكر

فيه.دخولهقصدماكلامهمنيُخرَجأنأحدهما:

فيكون،حكمهغيرحكمٌأُخرِجالذيالنَّوعلذلكيُشرَعأن:والثَّاني

الذيالاسمبغيرالنَّوعذلكسمَّىإذافانَّه،ومعانيهالشَّارعلألفاطتغييرًا

اَخر.حكمًاوأعطاه،المسمَّىذلكحكمَعنهأزالالشَّارعبهسمَّاه

منناس!"ليشربنَّ:قال-كمابهذايُبتلىمنأمَّتهمن!ي!هالنَّبيُّعلمولمَّا

إليهايتطرَّقلاعامَّةًكلِّيَّةًقضيَّةًقضى-اسمها")1(بغيريُسمّونهاالخمرَأمَّتي

ولوهذا،.خمر"مسكرٍ"كلُّ:فقال،كافيةٌشافيةهيبل،احتمالٌولاإجمالم

هكذاالكلمةهذهذكروااللُّغةأئمَّةمنوأضرابهماوالخليلعبيدةأباأنَّ

نإوسيأني.حجَّةوقولهمخمر،مسكرٍكلَّأنَّعلىاللّغةأئمَّةنصَّقدلقالوا:

لملووأنَّهلهذا)2(،تقريرٍمزيدُوالأشربةالأطعمةفيهديهذكرعنداللّهشاء

كلِّمنوالفرعالأصلفيهاستوىالذيالصَّريحالقياسلكانلفظهيتناوله

فالتَّفريق،والشُّربالبيعتحريمفيالمسكرأنواعبينبالتَّسويةحاكمًاوجهٍ

.الوجوهجميعمنمتماثلينبينتفريقونوعٍنوعٍبين

الخطاببنعمرحديثمن22()39"و"الأوسط()178"الصغير"فيالطبراني

اك!للَّةُ.

ماجهوابن(565)8والنسائي)3688(داودوأبو2(0092)أحمدأخرجه(1)

)6758(.حبانابنوصححةظا!ئهُدلَّهالأشعريمالكأبيحديثمن4(020)

أراد.كماالكتابيُتمَّلمالمؤلفأنعلىيدلّوهذا،ذكرهيأتِلم2()
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فضل

حتْفَماتسوا!د،ميتةًيسمَّىماكلُّفيهفيدخل،الميتةبيعتحريموأمَّا

استشكلولهذاأيضًا.أبعاضُهافيهويدخل،حلَّهتفيدلاذكاةًذُكِّيأو،أنفِة

النَّبيُّفأخبرهم،المنفعةمنفيهلهممامعالشَّحم)1(،بيعتحريمالصَّحابة

المنفعهَ.منذكروامافيهكانوإن،حرامأنَّهص!

أنَّوهوء!ي!،مرادهفهمفيلاختلافهم؛فيةالنَّاساختلفموضعٌوهذا

الَّتَيالأفعالإلىعائدٌأو،البيعإلىعائدٌهوهل(")2(حرامهو"لا،:قوله

ادلّهأنَّأخبرهملمَّاء!ذففإنَّه؛البيعإلىراجعهوشيخنا)3(:فقالعنها؟سألوا

ذلكفهل:يَعْنُونوكذا،كذاالمنافعمنشحومهافيإنَّقالوا:الميتةبيعحرَّم

حرام(".هو"لا،:فقاللبيعها؟مُسوِّغٌ

كمابإلجواز،الميتةجملةمنالشُّحومتخصيصَطلبواكأنَّهم:قلت

بالجواز)4(،الحرمنباتتحريمجملةمنالإِذخِرتخصيصَالعبَّاسطلب

".حرامهو"لا،:فقال،ذلكإلىيُجِبهمفلم

الأفعالإلىعائدٌالتَّحريم:وغيرهمأحمدأصحابمنغيرهوقال

جميعه.المذكورأرادلأنَّههي؛:يقلولم،حرامٌهو:وقالعنها،المسؤول

أنَّالمعنىجهةمنويرجِّحة،مذكورٍأقربإلىالضَّميرعودُقولَهمويرجِّح

خطأ.الخمر"،":م،ح(1)

.(914)صتخريجهتقدم2()

المطبوعة.كتبةفيكلامهأجدلم)3(

عباسابنعن()1353ومسلم(134)9البخاريأخرجهالذيالحديثفيكما(4)

آضِىيلَّةُعَت!.رَ
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وبيعها.الشُّحوماقتناءإلىذريعةٌالأشياءهذهإباحة

،(1)"حرامٌهي"لا،:فقال،الحديثألفاظبعضفيأنَّأيضًاويرجِّحه

وعلى،الأفعالهذهإلىوإمَّا،الشُّحومإلىيرجعأنإمَّاالضَّميروهذا

عنها.سألواالَّتيالأفعالتحريمعلىحجَّةٌفهوالتَّقديرين

السَّمْن:فيوقعتالَّتيالفأرةفيهريرةأبيحديثفيقولُهأيضًاويرجِّحه

وفي")2(.تَقْرَبوهفلاوإنَّكانَّمائعًا،وكُلُوهحولَهاومافأَلْقُوهاجامدًا"إنَّكان

له.قُربانٌوغيرهالاستصباجفيبهالانتفاع

الميتةمنحَرُمَ"إنَّما:قالأنَّه!النَّبيِّعنثبت:يقولالأوَّلرجَّحومن

كالوَقِيْد،الاكلغيرفيبهاالانتفاعيحرملاأنَّهفيصريحوهذاأكلُها")3(،

ونحوهما.البُثُوقوسَدِّ

وأمَّا،واللُّبسكالاكلوظاهرًا،باطنًاملابستهيَحرُمإنَّماوالخبيث:قالوا

يحرم؟شيءٍفلايِّملابسةٍغيرمنبهالانتفاع

)1(

)2(

)3(

6(.)799أحمدأخرجه

(0624)والنسائي384(2)داودوأبو(1)897والترمذي7(1)77احمدأخرجه

معمرًاالحفاظووهَّمَ،بةهريرةأبيعنالمسيبابنعنالزهريعنمعمرطريقمن

بناللّهعبيدعنالزهريعنوغيرهمالكرواهمافالمحفوظ،ومتنهإسنادهفي

سمن،فيسقطتفأرةعنسئل:!ي!اللّهرسولأنميمونةعنعباسابنعناللّةعبد

"البخاري"صحيحفيكما("سمنكموكلوا،فاطرحوهحولهاوما"القوها:فقال

"...جامدًاكان"إنوزيادة2(،)6967أحمد"و"مسند)2785(و"الموطأ")235(

"الجامع"فيالترمذيقالفيها،معمرًاوالترمذيحاتموأبيكالبخاريالحفاظخطَّأَ

معمر".فيهأخطأخطأ"هذا(:)8917

اكأيئَةُعَن!.رَعباسابنحديثمن)363(ومسلم2(122)البخاريأخرجه
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عنمنهمكانإنَّماالسُّؤالأنَّعَلِمجابرحديثسياقتأمَّلومن:قالوا

المنافع،منفيهالماالشُّحوم،بيعفيلهميُرخِّصأنمنهطلبواوأنَّهم،البيع

لقالوا:الأفعالهذهحكمعنسألوالوفإنَّهم،"حرام"هو:وقال،عليهمفأبى

الجلود؟بهاويدهن،النَّاسبهايستصبحأنيجوزهل،الميتةشحومَأرأيتَ

لموهم،سؤالٌلامنهمإخبارهذافإنَّوكذا،كذابهايُفعلفإنَّهيقولوا:ولم

"حرامٌهو"لا،:قولهليكون؛عليهمالأفعالهذهتحريمِعقيبَبذلكيخبروه

فكأنَّهم،الميتةبيعتحريمعقيبَبهأخبروهوإنَّماتحريمها،في(1صريحًا)

فلمذكروها،الَّتيالمنافعلهذهالشُّحومبيعفيلهميُرخِّصأنمنهطلبوا

ادلّّهأنَّيعلملممايحرمفلا،الأمرينيحتملالحديثأنَّالأمرونهاية.يفعل

حرَّمه.ورسوله

لهموأباحثمود،اَبارمنالاستسقاءعننهاهم]أنَّه(عنهثبتوقدقالوا:

)3(.للبهائمالاَبارتلكمنمنه)2(عَجَنوامايطْعِمواأن

هذهعنخالٍانتفاعبهاوالاستصباحالنَّجاسةإيقادأنَّومعلومٌقالوا:

وما.فيهمفسدةَلامحضٌنفعٌفهو،وباطنًاظاهرًاملابستهاوعنالمفسدة

وأالخالصةالمفاسدتُحرِّمإنَّماالشَّريعةفإنَّتُحرِّمه،لافالشَّريعةهكذاكان

إليها.المُوصِلة)4(وأسبابَهاوطُرقَهاالرَّاجحة

إذاالميتةبشحومالاستصباحَالرِّوايتمِنإحدىفيأحمدأجازوقد:قالوا

"."صريح:النسخفي(1)

ص،د،ز.فيليست"منه")2(

اكأيلَّهُعَن!.رَعمرابنحديثمن2(189)ومسلم)9337(البخاريأخرجة)3(

."الموصولة":ز،صد،(4)
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بالزَّيتالاستصباحَيُجوِّزعنهالرِّواياتأكثرفيفإنَّهطاهرًا،دهنًاخالطت

أبوالشَّيخ:منهم،أصحابهمنطائفةٍاختياروهو،بهالسُّفُنوطَلْيَالنَّجس،

به)2(.يستصبحأنأمرعمرابنبأنَّواحتجَّ،وغيره(1محمد)

النَّجس،بيعُيُعجِبنيولااللّّه)3(:وعبدصالحابنَيهروايةفيوقال

ولووالمتنجِّسَ،النَّجسَيَعُمُّوهذانجس!.لأنَّهيَمَسّوه،لمإذابهويستصبح

بماالاستصباحبجوازالقولفيصريحفهوالمتنجِّسبهأرادإنَّماأنَّهقُدِّر

بينفرقٍوأيُّ.الشَّافعيِّمذهبوهذاغيرها،أوميتةٍنجاسةخالطَتْه

دهناخالطَإذابهالاستصباحوبينمفردًا،كانإذاالميتةبشحمالاستصباح

فنجَّسه؟(4طاهرًا)

به،تنجَّسغيرَهخالطَوإذا،العيننجسفهومفردًاكانإذا:قيلفإن

الدُّهنبيحيجوزولهذا،النَّجسكالثَّوبفصار،بالغسلتطهيرُهفأمكن

الميتة.دهندونالقولينأحدعلىالمتنجِّس

ولكنَّهبينهما،المفرِّقونعليهعَوَّلالذيالفرقهوهذاأنَّريبَلا:قيل

لوجهين:ضعيف!

غَسْلُالبتَّةَالشَّافعيِّعنولاأحمدالإمامعنيُعرفلاأنَّهأحدهما:

بعضفتوىمنذلكوإنَّماواحد!،كلمةذلكفيعنهموليسالنَّجس،الدُّهن

")13/348(."المغنيفي)1(

993-/)13الاَثار"مشكل"شرحفيوالطحاوي2()4882شيبةأبيابنأخرجه)2(

004).

".صالحمسائل"منالمطبوعفيأجدهولم6(.)ص"مسائله")3(

النسخ.خلافطاهر"دهنخالطه":المطبوعفي(4)
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نافعابنروايةهذه،بالغسليطهرأنَّهمالكعنرُويوقد(،1)المنتسبين

عنه.القاسموابن

ونحوهما،والشَّيْرَحالزَّسمافيلأصحابهتأتَّىوإنالفرقهذاأنَّ:الثَّاني

وأحمد،غَسْلُهيمكنلامامنهافإنَّالأدهان،جميعفيلهميتأتَّىفلا

.تفريقٍغيرمنالنَّجسبالدُّهنالاستصباحبجوازالقولأطلقاقدوالشَّافعيُّ

للخبيثمستعملًاكونهرفع)2(فييفيدلاالفرقهذافإنَّوأيضًا

منفيهلماالاستصباححُرِّمإنفإنَّه،طارئةًأوعينيَّةًكانتسواءٌوللنَّجاسة،

وإنفرق،فلاالنَّجاسةدخانلأجلحرِّموإنفرقَ،فلاالخبيثاستعمال

فيالمذهبينبينوالفرقُفرقَ،فلااقتنائهإلىذريعةًبهالاستصباحلكونحُرِّم

له.معنىلاهذادونَبهذاالاستصباحجواز

عمارةفيالنَّجِسبالسِّرْقِين)3(الانتفاعَالعلماءجمهورجوَّزفقدوأيضًا

منأكثرلهالمستعملوملابسة،عينهنجاسةمعوالثَّمروالبقلللزَّرعالأرض

أثرظهورفوقَوالثِّماروالزُّروع)4(البقولفيأثرِهوظهورالمُوقِد،ملابسة

فإنللسِّرقين،والشَّمسوالهواءالأرضإحالةمنأتمّالنَّاروإحالةالوقيد،

وبأيِّ؟نجسٌالنَّجاسةدخانأنَّسَلَّمفمَنْالنَّجاسةدخانلأجلالتَّحريمكان

انقلابمنأتمّالدُّخانإلىالنَّجاسةوانقلابُ؟ذلكثبتسنَّةٍباعرّلةأمكتابٍ

"المتثبتين".:الأصلفيأنمهامشفيأشير(1)

النسخ.خلافدفع"":المطبوعفي)2(

الزَّبْل.أوالسِّرجينهو)3(

."الزرع"ز:،م(4)
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هوبل،فيهيُشَكُّلاأمروهذازرعًا،أوثمرًاالنَّجسوالماءالسِّرقينعين)1(

حنيفةوأبيمالكأصحاببعضجوَّزحتَّى،والمشاهدةبالحسِّمعلولم

منافعمنذلكلأنَّ؛العَذِرةببيعبألسَلاالماجشون)2(:ابنفقالبيعَه،

منيدلُّوهذا:اللخميقال.الزَّبلببيعبأسَلا:القاسمابنوقال.النَّاس

منفيهأعذرُالمشتري:الزَّبلفيأشهبوقال.العذرةبيعيرىأنَّهعلىقوله

منهما،واحدًاادلّهيعذرلم:الحكمعبدابنوقال.اشترائهفييعني،البائع

الإثم.فيسِيَّانِوهما

به.الانتفاعجازوإنحرالمذلكبيعوأنَّ،الصَّوابهووهذا:قلت

حرَّمهماغيرفيبهاالانتفاعتحريمُالميتةبيعتحريممنيلزملاأنَّهوالمقصود

على)3(مالكنصَّوقد.والبُزَاةالصُّقوروإطعامكالوقيدمنها،ورسولهادلّه

عملجوازوعلىالمساجد،غيرفيالنَّجِسبالزَّيتالاستصباحجواز

كلّفليس،البيعبابمنأوسعالانتفاعبابأنَّيُعلَمأنوينبغي.منهالصَّابون

الانتفاعتحريميؤخذفلابينهما،تلازمَلابل،بهالانتفاعحرمبيعةحرمما

البيع.تحريممن

الحياةتَحُلُّهاالَّتيأجزائهاجميعبيعالميتةبيعتحريمفيويدخل

والصُّوفوالوَبَرالشَّعروأمَّا،والعَصْبوالشَّحمكاللَّحم،بالموتوتُفارِقها

جمهورقالوكذلك.الحياةتَحُلُّهولا،بميتةليسلأنَّه؛ذلكفييدخلفلا

تصحيف."غير"،:النسخفي)1(

334(.333،)2/"الثمينةالجواهر"عقدانظر:)2(

334(.)2/السابقالمصدرانظر)3(
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حيوانٍمنكانتإذاطاهرةٌوأوبارهاوأصوافهاالميتةشعورإنَّ:العلمأهل

والأوزاعيِّوالليثحنبلٍبنوأحمدحنيفةوأبيمالكمذهبهذا،طاهرٍ

وابن(،1)الحسن:التَّابعينومن،والمزنيالمنذروابنوداودوالثَّوريِّ

مسعود)3(.لناللّهعمدأصحا!)2(،0
..0وسيرير

كمايتناولهاالميتةاسمبأنَّلهواحتجَّبنجاستها،بالقولالشَّافعيُّوانفرد

والنَّظر:الأثربدليلأجزائهاسائرَيتناول

يرفعه:عمرابنحديثمنعديٍّلابن)4(""الكاملففيالأثر،أمَّا

".ميتةٌفإنَّهاوالشَّعر،والدَّمالانمفارَ"ادْفِنوا

كسائربالموتفنَجِسَ)5(،بنمائهينموبالحيوانمتَّصلٌفلائهالنَّظر،وأمَّا

وهذاالخنزير،كشعرنجسًافكاننجسٍمحلٍّفينابتشعرٌوبأنَّه.أعضائه

منهمحسوبفإنَّهتبعًا،حكمهلهيثبتأنيقتضيخلقةًبأصلهارتباطهلأنَّ

فيغَسْلَهفأوجب،ذلكوفقعلىفيهالأحكامأجرىوالشَّارععرفًا،

)59253(.شيبةأبيابنأخرجه(1)

2(.)3953شيبةأبيوابن2(،0)5الرزاقعبداخرجه2()

وهو،القطانعمرانإسنادهوفي،النخعيإبراهيمعن2()7953شيبةأبيابنأخرجه)3(

ضعيف.

فيالجوزيوابن23(،/1)"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومن335(.)5/(4)

منكروهورواد،أبيبنالعزيزعبدبناللّهعبدإسنادهوفي19(،/1)""التحقيق

وسيأني،والألبانيالهاديعبدوابنوالذهبيالبيهقيالحديثضعفوقد،الحديث

الهاديعبدلابن"التحقيق"تنقيحوينظر:.صفحاتبعدعليهالمؤلفكلام

2(.181)للألباني("الضعيفةو"السلسلة(1/012)

فينجس".":المطبوعوفي.النسخفيكذا)5(
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فيبالمرأةوألحقهكالأعضاء،الصَّيدمن(1بأخْذِه)الجزاءوأوجب،الطَّهارة

إلى)2(تشوُّفٌلهالشَّارعوبأنَّ.هاهنافكذلك،وحرمةًحلًّاوالطَّلاقالنكّاح

شاةفيلهمقالوقد.إضاعتهاوعدمِوصيانتهاوحفظِهاالأموالإصلاح

طاهرًاالشَّعركانولو)3(."بهفانتفعتمفدَبغتموهإهابَها؟أخذتم"هَلّا:ميمونة

تناولًا.وأسهلُ،كلفةًأقلُّلأنَّه؛أولىأخذهلىإإرشادهملكان

أَضحَوافِهَاوَأَؤبَارِهَا!ووَصمن:تعالىاللّّهقالللشُّعور:المطهِّرونقال

تَها.وأمواحياءهاأيعمُّوهذا8،،0:النحل]!إِلنَحِينٍأَثَناوَمَتَعًاوَأَشعَارِهَاَ

عنالزُّهريِّ،عنمعمر،عن،الرزاقعبدعن)4(:أحمد""مسندوفي

بشاةٍءلمجووادلّّهرسولمرَّ:قالعبَّاسٍابنعن،عتبةبنادلّّهعبدبنادلّهعبيد

ميتة؟وهيوكيفقالوا:،بإهابها؟"اسْتمتعتم)5("اعلا:فقال،ميِّتةٍلميمونةَ

والشَّحمُ،اللَّحمسوىماإباحةفيجدًّاظاهرٌوهذا.لحمُها"حُرِّم"إنَّما:قال

لحمتحريمفيدخلتكمااللَّحم،فيداخلةٌكلُّهاوالاليةوالطِّحالُوالكبِد

الصَّحيحفإنَّوالحافر،والظُّفر،والقَرْنبالعَظْمهذاينتقضولاالخنزير،

المسألة.هذهعقيبَسنقرِّرهكماذلكطهارة

بالموتينجسفلمطاهرًا،لكانالحياةحالَأُخِذلوولأنَّهقالوا:

الأعضاء.وعكسه،كالبيض

النسخ.خلاف"يأخذه"(:المطبوعفي(1)

نظر.بمعنىشَافَمصدر""شوف:،حم2()

اَ!دلَّهُعَن!.رَعباسابنحديثمن)363(ومسلم2(122)البخارياخرجه)3(

36(.01)ماجةابن(4234)والنسائي(0214)داودأبووأخرجه3(.254)برقم(4)

و"المسند".النسخخلافانتفعتم""هلا:المطبوعفي)5(
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دلَّ،بالإجماعالحيوانحياةحالفيبجَزِّهينجسلملمَّاولأنَّهقالوا:

أُبِينَ"ما:قال!يوِوّالنَّبيُّلأنَّفية؛روحَلاوأنَّهالحيوانمنجزءًاليسأنَّهعلى

.(1السُّنن)أهلرواه."ميِّتفهوحيٍّمن

وأمَّا.فطِالحياةعدمدليلوذلك،بمسِّهيُحسُّولا،بأخذهيتألَّملاولأنَّه

فإنَّبمفارقتها،الحيوانيتنجَّسالَّتيالحيوانيَّةالحياةعلىيدلُّفلاالنَّماء

لتنجَّسَالحياةهذهبمفارقةالمحلُّونَجِسىَالحياةعلىدلَّلوالنَّماءمجرَّد

له.والاغتذاءالنّموِّحياةلمفارقة،بيُبْسِهالزَّرعُ

فالأولى،واغتذاءٍنموٍّوحياة،وحركةٍحسٍّحيإة:نوعانفالحياةقالوا:

الثَّانية.دونالحيِّطهارةفيفَقْدُهايُؤثِّرالَّتيهي

فية،الخبيثةوالفَضَلاتالرّطوباتلاحتقانينجسإنَّماواللَّحم:قالوا

لماوالأظفاربالعظامينتقضولا،ذلكمنبريئةٌوالأصوافوالشُّعور

.سنذكره

التَّنجيسعليهايطرأوإنَّما،الطَّهارةالأعيانفيوالأصلقالوا:

العصيرعنالمستحيلوكالخمرالغذاء،عنالمستحيلكالرَّجيعباستحالتها،

مالهايَعرِضلمثمَّ،طاهرةًكانتاستحالتهاحالفيوالشُّعورُوأشباهها،

"السننفيالبيهقيطريقةومن-)2858(داودوأبو2(091)3أحمدأخرجة(1)

واقدأبيحديثمن923(4/)والحاكم(0841)والترمذي-23(/1)"الكبرى

وابنسعيدأبيعنرويوقد."غريبحسنحديثهذا":الترمذيوقال،الليثي

فيواختلفمرسلًا،أسلمبنزيدعنمعمرعن86(11)الرزاقعبدوأخرجهعمر،

(1)947حاتمأبيلابن"العلل"فيكمازرعةأبوإرسالهورجَّحَ،وإرسالهوصله

2273(.،5211)""العللفيوالدارقطنيُّ
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يقتضيمالهاعَرَضَفإنَّها،الحيوانأعضاءبخلافنجاستهايوجب

الخبيثة.الفضلاتاحتقانوهونجاشها،

أبيبنالعزيزعبدبنادلّّهعبدإسنادهففيعمر،ابنحديثوأمَّاقالوا:

وقال.الصِّدقعنديمحلُّهليس،منكرةٌأحاديثه:الرَّازيُّحاتمٍأبوقالروَّاد.

)1(.كذبٍبأحاديثيحدِّثفلسًا،يساويلاالجنيد:بنالحسينعليُّبن

يتعرَّضولم،بإهابها"انتفعتم"ألا:وقولهالميتةالشَّاةحديثوأمَّا

:أجوبةٍثلاثةفعنهللشَّعر،

منعليهمابإزالةيأمرهمولم،بالإهابالانتفاعأطلقأنَّه:أحدها

بوجهٍبهالمنتفَعالإهابيقيِّدلمع!ي!هوهو،شعرٍمنفيهبدَّلاأنَّهمعالشَّعر،

الشَّعر.منيخلولاممَّاوغيرهفَرْوًابهالانتفاععلىفدلَّ،وجهٍدون

حيثنفسهالحديثفيبالشَّعرالانتفاعإلىأرشدهمقد!ي!أنَّه:الثَّاني

لحمُها".أوأكلُهاالميتةمنحُرِّم"إنَّما:يقول

يَحُلُّهلالأنَّه؛الحديثفيلهليتعرَّضالميتةمنليسالشَّعرأنَّ:الثَّالث

يطهرفإنَّهشعر،وعليهدُبِغإذاالميتةبجلديَبطُلبالتَّبعيَّةوتعليلهم.الموت

وتمسُّكهم،بالجبيرةيبطلالطَّهارةفيبغسلهوتمسُّكهم.عندهمالشَّعردون

الجملةتبعفإنَّهالنكّاحفيوأمَّا.وبالحملبالبيضيبطلالصَّيدمنبضمانه

بعدالجملةفارقلووهاهناعنها،بانفصاله)2(حكمهوزالَبها،لاتِّصاله

.الفرقفعُلِم،عندهمفيهيفارقهالمالتنجيس)3(فيتَبَعِها

.(4/615)"الميزانلسان":انظر(1)

".الجملة"وزوال:المطبوعفي2()

ا!خ.خلاف"التنجس":المطبوعفي)3(
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وجلدهاوقرنهاعظمهابيعتحريمُبيعهاتحريمفييدخلفهل:قيلفإن

لذلك؟الميتةاسملشمولالدِّباغ،بعد

إليهأشاركما،واستعمالهأكلُةيحرمالذيهومنهابيعُهيحرمالذي:قيل

حرَّم"إذاالاَخر:اللَّفظوفي(.1(")ثمنَهحَرَّمشيئًاحَرَّمإذااللّّه"إنَّ:بقوله!!ي!

أكلُه.يحرمبيعُهيحرمالذيأنَّعلىفنبَّه)2(."ثمنَهحرَّمشيءٍأكلَ

والفرشاللُّبسفيبها)3(يُنتفَع،طاهرةعينًاصارفقددُفيإذاالجلدوأمَّا

كتابهالشَّافعيُّفينصَّوقد.بيعةجوازيمتنعفلا،الاستعمالوجوهوسائر

هذايتَّجهلا:القفّالفقال،أصحابهواختلف)4(،بيعهيجوزلاأنَّهعلىالقديم

لا:بعضهموقال،باطنهدونظاهرهيطهرأنَّهفيمالكًايوافققولٍبتقديرإلا

الميتةمنجزءٌفإنَّهالجديد؛قولهعلىوباطنةظاهرهطهروإنبيعُةيجوز

ولحمها.كعظمهابيعهيجوزفلا،حقيقةً

فجازبها،مُنتفَعٌطاهرعينٌلأنَّهالدَّبغ؛بعدبيعةيجوزبل:بعضهموقال

حبانابنلفظوهذا(،042)صتخريجةتقدموقدآ!دلَّةُعَتطُ،رَعباسابنحديثهو(1)

.388()3/والدارقطني(4)389

فيوالطبراني)2678(أحمدلفظوهذا،المتقدمآ!دلَّهُعَت!رَعباسابنحديثهو2()

2(.1/00)2الكبير""

.المطبوعمنساقطة"بها")3(

.(1/24)"الطالبينو"روضة2(1/9)"المطلب"خهايةانظر:(4)
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،إحالةٌأوإزالةٌالدَّبغأنَّعلىينبنيهذابل:بعضهموقالكالمُذكَّى،بيعها

أخرى،عينٍإلىميتةٍجزءَكونهمناستحالقدلأنَّة؛بيعهجازإحالةٌقلنا:فإن

باقٍوذلك،لبيعةالمحرِّمهوالميتةوصفلأنَّ؛بيعهيجزلمإزالةقلنا:وإن

يستحلَّ.لم

مطلقًا،أكله:أوجهٍثلاثةفيهولهم،أكلهجوازَالخلافهذاعلىوبَنَوا

فأصحاب.المأكولوغيرالمأكولجلدبينوالتَّفصيل(،مطلقًا)1وتحريمه

الإزالة،حكمغَلَّبواالثَّانيالوجهوأصحاب،الإحالةحكمغَلَّبواالأوَّلالوجه

يباحمابهافأباحوا،الذَّكاةمُجرىالدِّباغأجْرَواالثَّالثالوجهوأصحاب

.غيرهدونذُكِّياذاأكلُه)2(

قائلَةيُمكِنلمولهذا،السُّنَّةلصريحمخالف!باطلأكلهبجوازوالقول

جلدفإنَّه،باطلٌمنعوهذاميتةً،الدَّبغبعدالجلدكونَمنعهبعدإلابهالقولُ

الميتة.اسمعنهتَرفعحيام!بالدَّبغلهيحدثولموحكمًا،وحسًّاحقيقةًميتةٍ

وحقيقتُهوأجزاؤهذاتُهتُستحلَّلمالجلدفإنَّحسًّا؛باطلإحالةًالدَّبغوكون

تُحيلكماأخرى،حقيقةٍإلى)3(حقيقةٍعنإحالةالدِّباغأنَّفدعوى،بالدِّباغ

الملح=إلىالميتاتمنفيهايلقىماوالمَلَّاحة!4(الرَّماد،إلىالحطبَالنَّارُ

باطلة.دعوى

ص،د.في"مطلقًا"ليست)1(

إليها.حاجةولا،النسخفيليست""بالذكاة:المطبوعفيبعدها2()

"."حقيقتهد:،ص)3(

الملح.تكوُّنِمكان:الملّاحة(4)
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وإنبيعهامنالمنعالقاسملابن)1("المدوَّنة"ففيمالكأصحابوأمَّا

هوهذا)3(:المازريوقال(")2(."التَّهذيبصاحبذكرهالذيوهو،دبغت

تطهرأنَّهاعلىفرَّعناإذاوأمَّا:قال.بالدِّباغتطهرلابأنَّهاالقولمقتضى

منافعها.جملةلإباحةبيعهانجيزفإنَّا،كاملةًطهارةًبالدِّباغ

يطهرإحداهما:)4(،روايتانالمدبوغالجلدطهارةفيمالكعن:قلت

بيعه.أصحابهجوَّزالرِّوايةهذهوعلىوهب)5(،ابنقالوبها،وباطنهظاهره

معهايجوزمخصوصةًطهارةًيطهرأنَّه-عنهالرِّوايتينأشهروهي-والثَّانية

أصحابه:قال،المإئعاتسائردونوحدهالماءوفي،اليابساتفياستعماله

عليه.الصَّلاةولا،فيهالصلاةولا،بيعهيجوزلاالرِّوايةهذهوعلى

دبغه.قبلالميتةجلدبيععندهيصحُّلافإنَّهأحمد،الإماممذهبوأمَّا

عنديوهما،الأصحابأطلقهماهكذا)6(،روايتانالدَّبغبعدجوازهفيوعنه

.الدِّباغبعدطهارتهفيعنهالرِّوايةاختلافعلىمبنيَّتان

)7(:مذهبهفيأوجهٍثلاثةففيهالنَّجسالدُّهنبيعوأمَّا

بيعه.يجوزلاأنَّهأحدها:

)1(.)4/016(

3(.421،70)3/("المدونةمسائل"تهذيب2()

336(.)2/"الثمينةالجواهر"عقدفيكما)3(

.3(5/30)الاستذكار"و"(4/651،751)التمهيد"":انظر(4)

خطأ."،وهب"قال:المطبوعفي5()

363(.)6/""المغنيانظر:)6(

28(.41/)""الإنصافانظر:)7(
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قلت:.عنهالمنصوصوهو،نجاستهيعلملكافرٍبيعهيجوز:والثَّاني

في(]الكافرا)1اعتقادلا،المنجِّسبالسَّببالعلمُالنَّجاسةبعلموالمراد

نجاسته.

إيقاده،جوازمنالوجههذاوخُرِّج.وكافرٍلمسلمٍبيعهيجوز:والثَّالث

بعضوخرَّج.النَّجسكالثَّوبفيكون،بالغسلطهارتهمنأيضًاوخرِّج

وهوله،النَّجسالزَّيتبيعمنللوقيدالنَّجسالسِّرقينببيعوجهًاأصحابه

.صحيحٌتخري!

تبعًاكانإذاالنَّجسالسِّرجينبيعفجوَّزوا)2(حنيفةأبيأصحابوأمَّا

منردًا.كانإذاومنعوه،لغيره

فس

أصحابوبعض،حنيفةكأبي-بالموتيُنجِّسهلمفمنعظمها،وأمَّا

وإن،عندهمبيعهفيجوز-مالكأصحابمنوهبابنواختيارأحمد،

الطَّهارة:مأخذُاختلَف

اسمها،يتناولهولا،الميتةفييدخللاقالوا:حنيفةأبيفأصحاب

لااللَّحممنجاورهما)3(يألمهوإنَّماقالوا:.حياتهدليلَالألمكونَومنعوا

78،:يس]رًموٌ!ألمخصَوَ!كمِامَن)قَالطَ:تعالىقولهوحملوا،العظمذات

أصحابها.أي،مضافٍحذفعلى

النسخ.فيبياضهنا()1

.(441)5/"الصنائعبدائع"انظر:2()

النسخ.خلافلما("تؤلمه":المطبوعفي)3(
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أشدُّوألمُهحسًّا،يَألَمالعظم:وقالجدًّا،المأخذهذاضعَّفوغيرهم

أحدهما:،لوجهينمضافٍحذفعلىالاَيةحمليصحُّولا.اللَّحمألممن

يستلزمالتَّقديرهذاأنَّ:الثَّاني.إليهسبيلفلا،عليهدليللاماتقديرأنَّه

بنأُبيّفانَّ،العظامحياةاستشكلالذيالسَّائلسؤالجوابعنالإضرابَ

محمَّد!يا:وقال،يدهفيففتَّه!يوّ،النَّبيِّإلىبهجاءثمَّباليًا،عظمًاأخذخَلَف

ويُدخِلكويَبعثك،))نعم،:!ي!اللّهرسولفقال؟رَمَّبعدماهذايُحِتياللّهأترى

فلم،العظامفيمنتفٍالميتةتنجيسسببأنَّالطَّهارةفمأخذ1(.)النَّار"

بنجاستها.يحكم

الخبيثةوالفَضَلاتالرّطوباتاحتقانلأنَّاللَّحم؛علىقياسهايصحُّولا

وهوبالموت)2(ينجسلاسائلةًلهنفسَلاماأنَّكما،العظامدونبهيختصُّ

أولى.فالعظم،فيهالتَّنجيس)3(سببلعدم،كاملحيوانٌ

عظامبيعفيجوزهذاوعلى،الأوَّلمنوأقوىأصحّالمأخذوهذا

العين.طاهرحيوانٍمنكانتإذاالميتة

""تفسيرهفيجريرابنطريقةومن2(4)89قتادةعن"تفسيره"فيالرزاقعبدأخرجه(1)

87(/11)""تفسيرهفيجريرابنطريقهومن(1001)الزهريوعن(،1/486)9

مرسلًامختصرًامجاهدعن(1/486)9"تفسيره"فيجريرابنوأخرجةمرسلًا،

الغفاريغزوانمالكأبيعن36()5"النزولأسباب"فيالواحديوأخرجهأيضًا،

النبوية"السيرة"صحيحوينظر:الخبر،بمجموعهايتقوىمراسيلوهذهأيضًا،مرسلًا

2(.10)للألباني

."يتنجسلا":،جم2()

.السياقيقتضيةوالمثبت.رسمهمنقريبأو""السمين:النسخفي)3(
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ابنقال،عينيَّةنجاستهاإذبيعها،يجوِّزلافإنَّهنجاستهارأىمنوأمَّا

أنيابولا،تُباعولاالميتةعظامتُشترىأنأرىلا:مالكقال(:1)القاسم

وكيفبمداهنها.يُدَّهنولابأمشاطها،يُمتشطولافيها،يُتَّجرولا،الفيل

نأوكره؟مبلولةٌوهيالميتةبعظاملحيتهويمشط،الميتةفيالدُّهنيجعل

مطلقًا،الفيلأنياببيعالماجشونوابنمطرِّفوأجاز.الميتةبعظاميطبخ

لها.دِباغًاذلكوجَعلا،وصُلِقتأُغلِيتإذاوأصبغوهبابنوأجازه

قصل

الظَّاهرةأجزائهوجميعَجملتَهفيتناولالخنزير،بيعتحريموأمَّا

أكلهتحريمإلىإشارةًالأكلتحريمعندلحمهذكركيفوتأمَّلْ.والباطنة

بخلافقَتْله)2(،دونأكلهتحريمعلىتنبيهًااللَّحمفذكر،اللَّحمومعظمه

الصَّيدنفسحرّمبلالصَّيد،لحمعليكموحرّم:فيهيقللمفإنَّهالصَّيد،

يخصَّولم،جملتهذكرالبيعحرَّملمَّاوهاهنا.وقتْلَهأكلَهذلكليتناول

ومثئا.حيًّابيعهليتناول،بلحمهالتَّحريم

قصل

للشِّرك،متَّخذةٍآلةٍكلِّبيعتحريممنهفيُستفاد،الاصنامبيعتحريموأمَّا

وكذلكصليبًا،أووثنًاأوصنمًا،كانتنوعٍأيِّومن،كانتوجهٍأيِّعلى

إزالتهايجبكلُّهافهذه،ادلّّهغيروعبادةِالشِّركعلىالمشتملةالكتب

منالبيعبتحريمأولىفهيواتِّخاذها،اقتنائهاإلىذريعةوبيعهاوإعدامها،

33(.25/)"التمينةالجواهرعقد":وانظر.(4/161)("المدونة"(1)

تحريف.،"قبلةما"دون:المطبوعفي)2(
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لمِ!ي!والنَّبيُّنفسها،فيمفسدتهابحسببيعهامفسدةفإنَّعداها،ماكلِّ

فإن،منهأغلظهوماإلىالأسهلمنتدرَّجولكنَّهأمرها،لخفَّةذكرهايؤخِّر

الدّهقَلَبهاإذامحترمًامالًاتصيرقدفإنَّها،الميتةمنحالًاأحسنالخمر

إذاوتُضْمَنالعلماء،منطائفةٍعندآدميُّبصنعتهقَلَبهاأوابتداءً)1(،سبحانه

الميتةأكلفيالدّهيجعللموإنَّما.الميتةبخلافطائفةٍعندالذِّمِّيِّعلىأُتلِفت

عنها،والنَّفرةكراهتها،منالطِّباعفيالدّهجعلهالذيبالزَّاجرحدًّااكتفاءً

الخمر.بخلافعنها،وإبعادها

عليهبالحكمسبحانهاللّّهأفردهولهذا،الميتةمنتحريمًاأشدُّوالخنزير

أَنللَّاَؤإِظعَمُهُطَاعِمِمُحَرَّمًاعَلَأإِلَ!أوُحَم!مَآأَجِدُفِىلَّآ!وقُل:قولهفيرِجْس!بأنّه

،،541:نعاملاا]!رِتجشُوخِتِرَ.فَإِنَّهُأَؤلَخمَ!تمفُوحًاصمماأؤَدَيَكُونَمَتتَةً

لفظباعتبارالمذكورةالثَّلاثةإلىعودهكانوإن""فإنَّهقولهفيفالضَّمير

قربهأحدها:،أوجهٍلثلاثةبهالخنزيرلحماختصاصيترجَّحفإنَّهالمحرَّم،

و"إنَّ"بالفاءأتىأنَّه:والثَّالث،رجس!""فإنَّهاقولهدونتذكيره:والثَّاني،منه

طباعفيماالعلَّةهذهويقابل،عنهالنُّفوسُلتنزجرالتَّحريمعلَّةعلىتنبيهًا

وهذارجس!.أنَّهوأخبر،ذلكعنهفنفى،واستطابتهاستلذاذهمنالنَّاسبعض

عندهم.معلومٌمستقرٌّأمررِجْسًاكونهمالأنَّوالدَّم،الميتةفيإليهيُحتَاجلا

فتأمَّلْها.نظائر،القرآنفيولهذا

منافاةًوأشدّوإثمًاتحريمًاأعظموهو،الأصنامبيعتحريمَبعدُذكرثمَّ

والخنزير.والميتةالخمربيعمنللإسلام

النسخ.فيوليست."خلًّا"زيادةالمطبوعفيبعدها(1)
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قر

بهيراد،"ثمنَهحرَّمشيءٍأكلَحرَّمأوشيئًاحرَّمإذا"إنَّاللّه:قولهوفي

:أمران

والدَّموالميتةكالخمر،جملةًوالانتفاعالعينحرامهوماأحدهما:

.(1أُبِيعَتْ)كيفماحرامٌثمنُهافهذه،الشِّركوآلاتوالخنزير

الميتةكجلد،أكلهيحرموإنَّما،الاكلغيرفيبهالانتفاعيباحما:والثَّاني

الانتفاعدونأكلهيحرمممَّاونحوهاوالبغال،الأهليَّةوكالحُمُر،الدِّباغبعد

علىحرامٌهومافيهيدخلوإنَّما،الحديثفييدخللاإنَّه:يقالقدفهذا،به

لأجلأُبِيعَ)2(إذاثمنهتحريمويكون،فيهداخلإنَّه:يقالوقد.الإطلاق

ثمنُهما،حَرُمَلأكلهماوالحمارالبغلبِيعفإذا،منهحرمتالَّتيالمنفعة

ثمنه،حلَّبهللانتفاعالميتةجلدبيعوإذا،وغيرهللرُّكوبأُبِيعاإذامابخلاف

ثمنه.حرملاكلهبيعوإذا

بيعإذاإنَّهوأتباعهما:ومالككأحمدالفقهاءجمهورقالهماهذاوطَرْدُ

يأكله.لمنبيعإذامابخلاف،ثمنهأكلُحرمخمرًايعصرهلمنالعنب

لمنبيعوإذا،ثمنهأكلُحرممسلمًابهيقاتللمنبيعإذاالسِّلاحوكذلك

لمنبيعتإذاالحريرثيابوكذلك.الطَّيِّباتمنفثمنُهادلّّهسبيلفيبهيغزو

لبسها.لهيحلُّممَّنبيعهابخلافثمنها،أكلُحرمعليهتحرُمممَّنيلبسها

لاعتقادالذِّمِّيِّمنوالخنزيرالخمربيعَللمسلمتُجوِّزونفهل:قيلفإن

للبيع.عرضَهءَ:الشيوأباعَ.النسخخلاف""اتفقت:المطبوعفي(1)

"."بيع:المطبوعوفي،النسخفيكذا2()

044



لاعتقادهحالهبيَّنإذاالمتنجِّسالدُّهنَيبيعهأنجوَّزتمكما،لهحِلَّهماالذِّمِّيِّ

وحِلَّه؟طهارتَة

المتنجِّسالدّهنأنَّ:بينهماوالفرق.حرالموثمنه،ذلكيجوزلا:قيل

منطائفةذهبتوقد.النِّزاعفيهاوَيسُوغنجاسة،خالطتْهاطاهر!عينٌ

إمكانإلىطائفةفذهبتتغيَّر،وإنبالتَّغيُّر.إلايتنجسلاأنَّهإلىالعلماء

كلِّلسانوعلى،ملَّةٍكلِّفِىادلّّهحرَّمهاالَّتيالعينبخلاف،بالغسلتطهيره

الرُّسلأجمعتلمامخالفةٌاستباحتةفإنَّوالخنزير،والدَّمكالميتة،زسولٍ

هووهذا،للمشركينالأصنامكبيعفهوحلَّه،الكافراعتقدوإنتحريمهعلى

صنمًا.يشتريلافالمسلموإلَّا،بعينةورسولهاللّهحرَّمهالذي

منهم.بيعَهافجَوِّزوا،الكتابأهلعندحلالٌفالخمر:قيلفإن

حتَّىالخطَّاب،بنعمرعمَّالمنتوهَّمةمنتوهَّمهالذيهوهذا:قيل

بيعَهاالكتابأهلَيولُّواأنعمَّالةوأمر،عنهينهاهم1(عمر)إليهمكتب

ثناعبيد)2(:أبوفقال.أثمانهامنعليهممايأخذواوأن،بأنفسهم

الجعفي،الأعلىعبدبنإبراهيمعن،سعيدٍبنسفيانعن،الرحمنعبد

منالجزيةيأخذونناسًاأنَّالخطَّاببنعمرَبلغ:قالغَفَلةبنسُوَيدعن

بيعَها.وَلُّوهمتفعلوا،لاعمر:فقال،ليفعلونإنَّهم:فقالبلالفقامالخنازير،

.د،زفيليست"عمر")1(

وابن(،48531،69391،)6669الرزاقعبدوأخرجه(.1)28"الأموال"في2()

"السننفيالبيهقيوأخرجة.بهسفيانعنطرقمن(11/11)"الأوسط"فيالمنذر

جهالة.إسنادهوفيعمر،عنعباسابنعن2(50)9/"الكبرى

144



بنإبراهيمعن،إسرائيلعن،الأنصاريوحدَّثنا(:1عبيد)أبوقال

يأخذونعمَّالكإنَّلعمر:قالبلالًاأنَّ،غَفَلةبنسُوَيدعن،الأعلىعبد

بيعَها،وَلُّوهمولكن،منهمتأخذوالا:فقال،الخراجفيوالخنازيرالخمر

الثَّمن.منأنتموخذوا

الخمرالذِّمَّةأهلمنيأخذونكانواالمسلمينأنَّيريدعبيد)2(:أبوقال

المسلمونيتولَّىثمَّبقيمتها،أرضهموخراج،رؤوسهمجزيةمنوالخنازير

ذلكيأخذواأنلهمرخَّصثمَّعمر،عنهونهى،بلالأنكرهالذيفهذابيعَها،

منمالٌوالخنازيرالخمرلأنَّلبيعها؛المتولِّينالذِّمَّةأهلكانإذاأثماخهامن

للمسلمين.ذلكيكونولاالذِّمَّة،أهلأموال

عنمَعْبد،بنعليحدَّثنالعمر:آخرحديثذلكيُبيِّنوممَّاقال)3(:

إلىكتبالخطَّاببنعمرأنَّ،سُليمٍأبيبنلينثعنعمرو،بناللّّه)4(عبيد

منالجزبةلأهلأثمانها(وتُقَصُّ)هالخنازير،بقتليأمرهمالعمَّال

جزيتهم)6(.

مالًايراهاوهوإلاالجزيةمنقصاصًايجعلهالمفهوعبيد)7(:أبوقال

.(921)"لموالأا"في(1)

السابق.الأثرعلىتعقيبًا2()

قبلة.بمامتصلالكلام)3(

اللّه"."عبد:""الأموالوفيمصغَّرًا.النسخجميعفيكذا)4(

النسخ.منوالمثبت.""وتُقتَصُّ:"الأموال"وفي.تحريف"،"وقبض:المطبوعفي(5)

عمر.يدركولم،ضعيفوليث(.013)""الأموال)6(

السابق.الأثرعلئتعليقًا)7(
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لافإنَّه(،1العَاشِر)علىوالخنازيربالخمرالذِّمِّيُّمرَّإذافأمَّا.أموالهممن

المتولِّيهوالذِّمِّيُّكانوإنمنها،العُشْرثمنَيأخذَولايَعْشِرَها،أنلهيطيب

وجبحقٌّذلكلأنَّ؛يُشبِههولاالأوَّل،البابمنليسوهذاأيضًا.لبيعها

الخمرعلىيوضع!شيهوإنَّماهاهناالعشروأنَّ،وأرضهمرقابهمعلى

إذااللّه))إنَّ:!ي!اللّهرسوللقول،يطيبلاثمنُهاوكذلكأنفسها،والخنازير

هذامثلفيأفتىأنَّهالخطَّاببنعمرعنرُويوقد")2(.ثمنَهحرَّمشيئًاحرَّم

العزيز.عبدبنعمرقالوكذلكذاك،فيبهأفتىمابغير

بنادلّّهعبدعنلَهيعة،بناللّّهعبدثنا)3(،المصريأبوالأسودحدَّثنا

ألفَبأربعينالخطَّاببنعمرإلىبعثفَرقدبنعُتبةأنَّالسَّبائي،هُبَيرة

أحقُّوأنتالخمر،بصدقةإلئَيبعثتَعمر:إليهفكتبالخمر،صدقةدرهمٍ

شيءٍعلىاستعملتُكَلاواللّّه:وقالالنَّاسَ،بذلكوأخبَر.المهاجرينمنبها

.(()4ْ)فنزعة:لقا.بعدها

بنعمركتب:قالسعيد)6(،بنالمثنَّىعن،الرحمنعبدوحدَّثنا

قِبَلَكالَّتيالأموال)7(إليُّبتفصيلابعَثْأن،أرطاةبنعديِّإلىالعزيزعبد

.المالعُشريأخذالذي(1)

.(024)صتخريجةتقدم2()

"."الأموالمنوالممبت.""البصرييشبهماالنسخفي)3(

"."فتركه:""الأموالوفي،النسخفيكذا(4)

ضعيف.وهولهيعةابنإسنادهوفي(.131)""الأموال5()

النسخ.فيوليست"،"الضبعي:المطبوعفيبعدها)6(

."بفضل":"لاموالا"في)7(
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عُشْرمنإليهكتبفيماوكان،وصنَّفهبذلكإليهفكتبدخلَتْ؟أينمن

إنَّك:كتابهجوابجاءهثمَّ،ادلّهشاءمافلَبثنا:قال.درهمٍالافأربعةالخمر

مسلمٌيَعْشِرهالاالخمروإنَّ،آلافأَربعةالخمرعشورمنإليُّتذكركتبتَ

فهو،عليهفاردُدْهاالرَّجلفاطلُبهذاكتابيأتاكفإذايبيعها،ولايشتريهاولا

)1(.عليهفرُدَّتالرَّجل،فطلبفيها.كانبماأولى

قدالنَّخعيئإبراهيمكانوإن،العملعليهالذيعنديفهذاعبيد:أبوقال

:قالالعاشر،علىبالخمريمرُّالذِّمِّيِّ)2(فيعنهذكرثمَّ.ذلكغيرقال

العُشُور)3(.عليهيُضاعَف

بالخمرالعاشرعلىمرَّإذا:يقولحنيفةأبووكانعبيد)4(:أبوقال

الحسنبنمحمدسمعتُالخنازير.يَعْشِرولمالخمرَ،عَشَروالخنازير،

الخطَّاببنعمرالخليفتينوقولعبيد:أبوقال.عنهبذلكيحدِّث

أعلم.واللّه،بالاتِّباعأولىالعزيزعبدبنوعمر

والسِّنَّورالكلبثمنفيمحك!ييهاللّهرسولحكم

ثمنِعننهىع!اللّّهرسولأنَّمسعود)6(:ابنعن()ْ""الصَّحيحينفي

الكاهن.وحُلوان،البَغِيِّومَهْر،الكلب

.(231)"لامولأا"(1)

تحريف.،"لذيا":د،ص(2)

.(331)"لموالاا"3()

السابق.الأثرعلىتعليقًا)4(

.(51)67ومسلم2()237البخاري(5)

خطأ.مسعود"،"ابنز:د،،ص)6(
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ثمنعنجابرًاسألتُ:قالالزبيرأبيعن(1(")مسلم"صحيحوفي

ذلك.عن!ي!ادلّهرسولزجر:ققالوالسِّنَّور،الكلب

والسِّنَّور.الكلبثمنعننهى!يوِوّالنَّبئيَأنَّعنهداود")2(أبي"سننوفي

"!يوّاللّّهرسولعنخَدِيجٍبنرافعحديثمن)3("مسلم"صحيحوفي

".الحجَّاموكَسْب،الكلبوثمنالبغيِّ،مَهْرالكسب"شرُّ:قال

:أمورٍأربعةالسُّننهذهفتضمَّنت

كبيرًا،أوكانصغيرًاكلبٍكلَّيتناولوذلك،الكلببيعتحريمأحدها:

قاطبةً،الحديثأهلفقهإءمذهبوهذا.للحرثأو)4(للماشيةأوللصَّيد

أبيأصحابفجوَّز،حنيفةوأبيمالكأصحابعنمعروف!ذلكفيوالنِّزاع

اختلف(:الوهَّاب)هعبدالقاضيوقال.أثمانهاوأكْلَالكلاببيعَحنيفة

ومنهم،يكره:قالمنفمنهم،الكلابمناتِّخاذهفيأُذِنمابيعفيأصحابنا

انتهى..يحرم:قالمن

الكلب،بيعفياختلافهمعليهوبنى،بيعهيصحُّلماعقدًا)6(بعضهموعقد

حسًّاالمعدومبينفرقلاإذ،بيعهيجزلممحرَّمةًكلُّهامنافعهكانتما:فقال

)9156(.برقم)1(

والنسائي(21)97والترمذي(25641)أحمدأيضًاوأخرجه.3(4)97برقم2()

الحديث.علىالكلاموسيأني2(،161)ماجةوابن(4)668

.(1)568برقم)3(

"."للمشيةد:،ص(4)

.(0401)ص""المعونةفي5()

336(.)2/"الثمينةالجواهر"عقدفيشاسابنهو)6(
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منالمقصودكانفإن،ومحرَّمةٍمحلَّلةٍإلىمنافعهتنوَّعتوماشرعًا،والممنوع

الاَخروصارنوعها،فاعتُبِرلها،تابعوالحكمبها،الاعتباركانخاصَّةًالعين

منهاحرممايقابلمالأنَّ؛البيعيصحَّلمالنَّوعينفيتوزَّعتْهـان.كالمعدوم

مجهولًا.يصيرالثَّمنبقيَّةمنسواهومابالباطل،مالٍاكْلُ

فيهاالخلافبُنِيفإذاالصَّيد،كلببيعمسألةالاصلهذاوعلىقال)1(:

جملةوعُدِّدتوكذا،كذاالمنافعمنالكلبفي:قيلالأصلهذاعلى

جميعهارأىومن،مَنَعمحرَّمةجملتهاأنَّرأىفمنفيها،نُظِرثمَّ،منافعه

المحرَّم،أوالمحلَّلالمقصودهلنَظَر:متنوِّعةًرآهاومنأجاز،محلَّلةً

مقصود!روهيمحرَّمةًمنهاواحدةًمنفعةًرأىومنللمقصود،الحكمفجعل

.كرهأووَقَفَمقصودةًكونُهاعليهالتبسَومنأيضًا،مَنَع

منفيهمام!لكيظهَرْبينهماوطابِقْوالتَّفصيل،التَّاصيلهذافتأمَّلْ

البناء،أفسدمنالأصلهذاعلىالصَّيدكلببيعبناءوأنَّ،والخللالتَّناقض

لمتعديدها)2(بعدمحرَّمةالصَّيدكلبمنافعجملةأنَّرأى"من:قولهفإنَّ

إباحةعلىالأمَّةاتَّفقتوقد،قطُّالنَّاسمنأحايقلْهلمهذافإنَّ"،بيعهيُجِز

إلايُقتنىولا،منافعهجُلُّوهما،والحراسةالاصطيادمنالصَّيدكلبمنافع

منافعهتُرادأنيصحُّولا؟محرَّمةٌكلَّهامنافعهرأىالذيفمن،لذلك

جائزبم!.إعارتهفإنَّ،الشَّرعيَّة

منافعهفانَّأيضًا،فاساكلامٌ،أجاز"محلَّلةًجميعهارأى"من:وقوله

السابقالمصدرفيشاسلابنوالكلام"فصلًا".:المطبوعوفي.النسخفيكذا(1)

/3(.)337

هذا"."تعديدد:)2(
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بيعه.جوازعدمعلىوالجمهوراتِّفاقًا،محلَّلةالمذكورة

؟"المحرَّم(1أو)المحلَّلالمقصودهلنَظر:متنوِّعةًراَها"ومن:وقوله

الحراسة،دونالاصطيادهيالصَّيدكلبمنفعةفإنَّالبتَّة،تحتهفائدةلاكلالم

والبغل.الحمارفيمثلهيُقدَّرالتَّحريممنالمنافعفييُقدَّروماالتَّنوُّع؟فاين

فسادًاأظهرُ،"مَنَعمقصودوهيمحرَّمةًواحدةًمنفعةًرأى"ومن:وقوله

الصَّيد،كلبمنالمقصودةهيليستالمحرَّمةالمنفعةهذهفإنَّ،قبلهممَّا

يجوزماسائرمنمحرَّمةًمنفعةًقصدلوكمافهوقصدَها،مشتريهأنَّقُدِّروإن

النَّصُّعليهدلَّالذيهوالصَّحيحالأصلوأنَّالتَّاصيل،هذافسادُوتبيَّنَ.بيعه

بيعه.تحريممنالبتَّةلهمعارِضَلاالذيالصَّريح

!ص،اللّهرسولعنةنهىالذيالنَّوعمنمستثنًىالصَّيدكلب:قيلفإن

الكلب،ثمنعننهى!ي!النَّبيَّأنَّجابرحديثمن)2(الترمذيرواهمابدليل

الصَّيد.كلبَإلّا

بنحجَّاجثناالمِصِّيصي،الحسنبنإبراهيمأخبرنيالنَّسافي)3(:وقال

نهى!ادلّّهرسولأنَّجابرعنالزبير،أبيعن،سلمةبنحمَّادعن،محمَّدٍ

.صَيْدٍكلبَإلا،والكلبالسِّنَّورثمنعن

)1(ص،د،م:"و".

وهو،المهزمأبوإسنادهوفيجابر،لاهريرةأبيحديثمنلكنة.(2811)برقم2()

".الوجههذامنيصحلاحديثهذا":عقبهالترمذيوقال،ضعيف

قريبًا،تخريجهسيأتيكمارفعةفيالثقاتخالفوالحجاج(.5924،6684)برقم)3(

"،بصحيحهوليسسلمةبنحمادعنحجاج"حديث:تخريجهعقبالنسائيوقال

منكر".الحديثهذا"62(:1)9"الكبرىالسنن"فيوقال
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مريم،أبيابنثنا،إسماعيلبنمحمَّدحدَّثنا)1(:أصبغبنقاسموقال

،رباجٍأبيبنعطاءعنالصباج،بنالمثنَّىحدثني،أيوببنيحتىأخبرنا

صيدٍ".كلبَإلاسُحْتالكلب"ثمن:قال!ي!اللّهرسولعنهريرةأبيعن

الصِّدِّيقبكرٍأبيعن،شهابِابنعن،أخبرهعمَّنوهب)2(:ابنوقال

وثمنالزَّانية،ومَهْر،الكاهَنحُلوان:سُحْتهنَّ"ثلاث:قال!ي!النَّبيِّعن

العَقُور".الكلب

بن()ْحسينعننُمير،بن)4(الهيثمحدَّثنيوهب)3(:ابنوقال

النَّبيُّأنَّطالبأبيبنعليعنجده،عن،أبيهعن)6(،ضمرةبناللّهعبد

العَقُور.الكلبثمنعننهىع!وَوّ

النَّبيِّعنروىمنأحدجابرًاأنَّأيضًاالاستثناءهذاصحَّةعلىويدلُّ

حفظه،فيمتكلمويحيى(،01،11)9/""المحلىفيحزمابنطريقةمنذكره(1)

ضعيف.والمثنى

،المصريسليمانبنالرحمنعبدإسنادهوفي(.11)و"الموطأ"()12""الجامعفي)2(

الحديث.مضطربوهو

من-68()5/""الكاملفيعديابنطريقهومن-()12و"الموطأ"()13""الجامع)3(

به،عليعنجدهعنأبيةعنضميرةبناللّةعبدبنحسينعننميربنشمرطريق

.كذابوحسين،الحديثمنكروشمر

السابقة.المصادرفيكمانمير،بنالهيثملانميربنالشَّمِروهو،النسخفيكذا)4(

.المطبوعمنساقطة"حسينعننمير"بن)5(

("الميزان"لسان:وانظرالمصادر،فيكما""ضُمَيرةوالصواب،النسخفيكذا)6(

/3(173).
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1(،الصَّيد)كلبثمنفينفسُهجابررخَّصوقد،الكلبثمنعنالنَّهيَ!ي!

حجَّةً،جعلةمنعندالحديثعموملتخصيصصالحٌالصَّحابيِّوقول

به،الانتفاعيُباحلأنَّهأيضًا؟والقياسباستثنائهالنَّصُّمعهكانإذافكيف

فيوإجارتهإعارتهوتجوز،والهبةوالوصيَّةبالميراثفيهاليدنقلويصحُّ

والحمار.كإلبغلبيعهفجاز،للشَّافعيَّةوجهانوهماالعلماء،قوليأحد

:بوجهٍالصَّيدكلباستثناءلمجي!النَّبيِّعنيصحُّلاأنَّه)2(:فالجواب

بنالحسنمنهذا:عنهسئلوقدأحمدالإمامفقالجابر،حديثأمَّا

علىموقوفٌأنَّهالصَّوابالدَّارقطنيُّ)4(:وقال)3(.ضعيفوهوجعفر،أبي

الحديث.هذاإسناديصحُّلا)5(:الترمذيوقالجابر.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،(4/58)الآثار"معانيشرح"فيوالطحاوي2(،5013)شيبةأبيابنأخرجة

الزبيرأبيعنسلمةبنحمادعنطرقمن(01)6/"الكبرى"السننفيوالبيهقي

وكيع،عن2(0190)شيبةأبيابنفأخرجةحماد،علىفيهاختلفوقد.بةجابرعن

"السننفيوالبيهقي،نعيمأبيعن58(4/)الآثار("معاني"شرحفيوالطحاوي

بنسويدعن(444/)والدارقطني،غياثبنالواحدعبدعن(01)6/"الكبرى

بهجابرعنالزبيرأبيعنوسويد(الواحدوعبدنعيموأبو)وكيعأربعتهمعمرو؛

أبيعنجميلبنوالهيثمموسىبناددّهعبيدعن43(4/)الدارقطنيورواهموقوفًا.

صيد.كلبإلاوالسنورالكلبثمنعننهى!يِوّاللّةرسولأنجابرعنالزبير

بالتحديث.يصرحولم،مدلسالزبيرأباأنإلا،وقفهوالصحيح

صفحتين.قبلقيل""فإنجواب

.(4/091)""المغنيانظر:

.(4/44)""السنن

السنَّور.ثمنفييصحولا،اضطرابإسنادهفيحديثهذا:قال.(1)927""الجامع
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يريد.ضعيفٌالمُهزِّمأبو،يصحُّلاهذا(:1)هريرةأبيحديثفيوقال

عنه.راولَه

جماعة،الكلبثمنعنالنَّهيَءلمجوَوّالنَّبيِّعنروى)2(:البيهقيوقال

)4(،خَدِيجٍبنورافع،هريرةوأبو،اللّهعبدبنوجابر)3(،عبَّاسٍابن:منهم

فيرُوِيالذيوالحديثواحا.والمعنىمختلف!اللَّفظجُحَيفة)5(،وأبو

اقتنائهعنالنَّهيحديثأرادرواهمنوكأنَّ،يصحُّلاالصَّيدكلباستثناء

أعلم.واللّّة،عليهفشُبِّة

الإمامضعَّفهالذيفهوالزبير،أبيعنسلمةبنحمَّادحديثوأمَّا

وهو،محمَّدٍبنحجَّاحطريقلهيقعلموكأنَّهجعفر،أبيبنبالحسنأحمد

بأنَّ)6(حزمٍابنأعلَّهوقد،موقوفٌأنَّهالصَّواب:الدَّارقطنيئُفيهقالالذي

روايةمنوليسمدلِّس!،وهوجابر،منبالسَّماعفيهيصرِّحلمالزبير)7(أبا

ممَّاالصَّيدكلباستثناءمنوهمرواتهأحدبأنَّ)8(البيهقيوأعلَّه.عنهالليث

البيع.إلئفنقلهالكلابمناقتنائهعننهي

.(2811)("الجامع"(1)

276(.)2/الصغير"السنن"في2()

فيوالضياء(4)667والنسائي3(824)داودوأبو2(490)أحمدأخرجه)3(

.(1/04)3"المختارة"

.(44،474،484ه)صالتلاثةهؤلاءأحاديثتخريجتقدم(4)

.(4)939حبانوابن3()483داودوأبو(8751)6أحمدأخرجة(ه)

.(11)9/"المحلى"في)6(

خطأ.،الزبير""ابنز:د،،ص)7(

6(.)6/"الكبرىالسنن"في)8(
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صحَّأنَّه:عليهخُلِّطوأنَّههذاجابرحديثبطلانعلىيدلُّوممَّا:قلت

البغيِّ،ومَهْر،الكلبوثمن،الفَحْلضِراب:السُّحْتمنأربعٌ:قالأنَّهعنه

الصَّيد،كلباستثناءمنعليهللموقوفأيضًاعلَّةوهذاالحجَّام)1(.وكَسْب

.والمرفوعللموقوفعلَّةٌفهو

فيهلأنَّ؛فباطلهريرةأبيعنعطاءعنالصباحبنالمثنَّىحديثوأمَّا

وفيهأحمد.الإماموجرَّحه،بالكذبعليهمالكشهدوقد،أيوببنيحيى

ماالحديثبطلانعلىويدلُّمشهور.عندهموضعفُة،الصباحبنالمثنى

بنمحمَّدحدَّثنا)3(،شبيببنأحمدبنالحسنثناالنَّسافي)2(:رواه

قال:قال،رباحٍأبيبنعطاءعن،الأعمشثنا،أسباطثناجمهز)4(،بناللّّهعبد

البغيِّ،ومَهْر،الكلبوثمن،الفحلضِراب:السُّحْتمنأربعٌ:هريرةأبو

.الحجَّاموكَسْب

فيةتبعالمصنفولعل،تخريجهسيأنيكماهريرةأبيعنهووإنما،عليهأقفلم(1)

ثمهريرةأبيعنالنسائيطريقمنالأثرخرجفانه(،01)9/""المحلىفيحزمابن

.يسندهولمأيضًا"،جابرعن"ورويناه:قال!

أبيابنفأخرجه،ووقفهرفعةفيعطاءعنواختلف(.4)677"الكبرى"السننفي2()

أبيبنالملكعبدطريقمن2(11/40)""الأوسطفيالمنذروابن23(190)شيبة

"الكبرى"السننفيالنسائيوأخرجهموقوفًا،هريرةأبيعنعطاءعنسليمان

جريج)ابنكلاهماسعد،بنقيسعن4(149)حبانوابن،جر!جابنعن()4678

فيالناسأثبتمنجريجوابنقيسًالأن،رفعهوالأشبهمرفوعًا،بهعطاءعن(وقيس

عطاء.

التخريج.مصدرفيكما""حبيب:والصواب،النسخفيكذا)3(

"نمير".:والصواب،النسخجميعفيكذا4()

154



ابنعنوهبابنأخبرمنندريفلا،الصِّدِّيقبكرٍأبيعنالأثروأمَّا

به.يُحتجُّلاهذاومثلالصِّدِّيق،عنشهابٍابنَأخبرمنولا،شهابٍ

الضَّعف.غايةفي)1(ضمرةابنففيهعلي،عنالأثروأمَّا

الأئمَّةرواهاالَّتيالاَثارعلىتُقدَّملاالمعلولةالسَّاقطةالآثارهذهومثلُ

لمأنَّهظهروقد،تواترٍنقلُنقْلهاإنَّ:الحفَّاظبعضقالحتَّىالأثبات،الثِّقات

عبَّاسٍوابنهريرةوأبوجابرهذابل،البتَّةخلافُهاصحابيٍّعنيصحَّ

خبيث.الكلبثمن:يقولون

عنحَبْتَر)3(،بنقيسعن،الكريمعبدعن،إسرائيلثنا)2(:وكيبعٌقال

".حرائمالخمروثمنُالبغيِّ،ومَهْر،الكلب"ثمنُ:رفعَهعبَّاسٍابن

.عبَّاسٍابنقوليكونأنفيهماأقلُّوهذا

قياسهبل،القياسأفسدِفمنوالحمارالبغلعلىالكلبقياسوأمَّا

الخنزيروبينبينهالذيالشَّبّهلأنَّعليهما؛قياسهمنأصحُّالخنزيرعلى

لكانالقياسانتعارضولووالحمار،البغلوبينبينهالذيالشَّبَهمنأقربُ

له.المخالفالقياسمنوأولىأصحَّلهالموافقبالنَّصِّالمؤيَّدالقياس

قتلُهاحُرِّمفلمَّابقتلها،الأمركانحينثمنهاعنالنَّهيكان:قيلفان

عليه.التنبيهسبقكما"ضميرة":والصواب،النسخفيكذا(1)

والضياء2(490)وأحمد37387(13،2)70شيبةأبيابنطريقهمنأخرجة2()

.عباسابنعنتخريجهتقدموقد(،04/)13""المختارةفيالمقدسي

تصحيف."جبير"،ز:د،،ص)3(
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البيع.تحريمفنُسِخالنَّهي،نُسِخبعضهااتِّخاذوأُبيح

وليس،شبهةٌولادليلٌبصحَّتهامدَّعيهامعليس،باطلةدعوىهذه:قيل

علىويدلُّ.الوجوهمنبوجهٍالبتَّةَالدَّعوىهذهصحَّةعلىيدلُّماالأثرفي

وأحاديثكلّها،عامَّةٌمطلقةٌثمنهاوأكلِبيعهاتحريمأحاديثأنَّبطلانها:

مقيَّدونوعٌ،المتقدِّموهوكذلكنوعٌ:نوعاناقتنائهاعنوالنَّهيبقتلهاالأمر

بهلجاءتمخصوصًامقيَّدًابيعهاعنالنَّهيكانفلوالمتاخِّر،وهومخصَّص

فلا،مرادٌوإطلاقهاعمومهاأنَّعُلِممطلقةًعامَّةًجاءتفلمَّا،كذلكالآثار

أعلم.واللّّه.إبطالهيجوز

فصل

الصَّحيحالحديثعليهدلَّكماالسِّنَّور،بيعتحريم:الثَّانيالحكم

:(1)أصبغبنقاسمرواهكما،بموجبهوأفتىجابر،رواهالذيالصَّريح

ثنا،المباركبناللّهعبدثناآدم،بنمحمدثنا،وضَّاجٍبنمحمَّدثنا

الكلبثمنَكرهأنَّهاللّّهعبدبنجابرعنالزبير،أبيعن،سلمةبنحمَّاد

والسِّنَّور.

لةيُعرفولا)3(،رواهبمااللّهعبدبنجابرفتيافهذهمحمد)2(:أبوقال

طاوسٍمذهبوهو4(،)هريرةأبوأفتىوكذلك.الصَّحابةمنمخالف!

تخريجه.تقدموقد،صحيحوإسناده(،13)9/"المحلى"فيحزمابنذكره(1)

.(13)9/"المحلى"في2()

".المحلىو"النسخخلاف"رواهبماكرهأنه":المطبوعفي)3(

.(154)صتخريجةتقدم(4)
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عنالرِّوايتينوإحدىالظَّاهر،أهلوجميع)2(،زيدٍبنوجابر(1ومجاهد)

الحديثلصحَّةالصَّوابوهوالعزيز.عبدبكرأبياختياروهيأحمد،

به.القولفوجب،يعارضهماوعدمِ،بذلك

كانحينذلكأنَّعلىالحديثحملمنالعلماءومن)3(:البيهقيقال

ذلكصار)4("بنجسٍليستْ))الهرَّة:ء!ي!هالنَّبيُّقالفلمَّابنجاستها،محكومًا

ظاهرومتابعةُ،توحَّشإذاالسِّنَّورعلىحملَهمنومنهم.البيعفيمنسوخًا

وإنَّما،اللّّهشاءإنبهلقالفيهالوارد)5(الشَّافعيُّالخبرسمعولو.أولىالسُّنَّة

عنسفيانأبوتابعهوقدالزبير،أبيرواياتتثبيتفيتوقَّفمنبهيقوللا

عنغياثٍبنوحفصيونسبنعيسىجهةمن،الرِّوايةهذهعلىجابر

كلامه.انتهى.أعلمواددّه،سفيانأبيعنالأعمش

هذهفيمايخفىولا،بمملوكٍليسالذيالهرِّعلىحملهمنومنهم

الوهن.منالمحامل

فصل

بها،الزِّنامقابلةفيالزَّانيةتأخذهماوهوالبَغِيِّ،مهر:الثَّالثوالحكم

ضعيف،وهو،سليمأبيبنليثإسنادهوفي2(،1)229شيبةابيابنعنهماأخرجه(1)

.كلاموطاوسمجاهدعنروايتهوفي

عليه.أقفلم2()

278(.)2/الصغير"السنن"في)3(

)68،والنسائي76(7،)5داودوأبو(29)والترمذي2(52)28أحمدأخرجه(4)

والحاكم(921)9حبانوابن(401)خزيمةوابن)367(ماجةوابن3(،04

".صحيححسنحديث"هذا:الترمذيوقال.قتادةأبيحديثمن263(/1)

الصغير".السننو"النسخخلاف"الواقع":المطبوعفي)5(
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أمةً،أوكانتحرَّةً،كانوجهٍأيِّعلىخبيثذلكأنَّبم!ي!اللّهرسولفحكم

قالتولهذاالحرائر،دونالإماءفيعهدهمعلىكانإنَّماالبِغاءفإنَّسيَّماولا

1(.الحرَّة؟إ)تَزنيأَوَ:البيعةوقتَهند

منرجلًامَكَّنتإذاالعاقلةالبالغةالحرَّةأنَّفيالفقهاءبيننزاعَولا

الحرَّةإحداهما:،مسألتينفيواختُلِفلها،مهْرَلاأنَّهبهافزنىنفسها

المطاوعة.الأمة:والثَّانية.المُكْرَهة

رواياتٌوهي،أقوالٍأزبعةففيهاالزِّنا،علىالمُكْرَهةالحرَّةفأمَّا

أحمد)2(:عنمنصوصاتٌ

دُبُرِها.أوقُبُلِهافيوُطِئتْسواءٌثيبا،أوكانتبكرًاالمهرَلهاأنَّأحدهإ:

وهلالمهر.فلهابكرًاكانتوإنلها،مهرَفلاثيَباكانتإنأنَّها:والثَّاني

بكر.أبياختيارالقولوهذا.منصوصتينروايتينعلى؟البكارةأَرْشُمعهيجب

فلهاأجنبيَّةًكانتوإنلها،مهرَفلامحرمٍذاتَكانتإنأنَّها:والثَّالث

المهر.

ومنلها،مهرَفلاوالأختوالبنتكالأمِّابنتُهاتحرممنأنَّ:والرَّابع

المهر.فلهاوالخإلةكالعمَّةابنتهاتحلُّ

ثيبا.أوكانتبكرًا،بحالٍالزِّناعلىللمكرهةمهرَلا:حنيفةأبووقال

حديثمن335(01/1)""تفسيرهفيحاتمأبيوابن(4475)يعلىأبوأخرجه(1)

مرسلًا237(،9)8/"الطبقات"فيسعدابنوأخرجه.مجاهيلإسنادهوفي،عائشة

الإصابة")فيحجرابنالحافظعنهماوصححه،والشعبيمهرانبنعمروعن

/8(.)346

.(01/186)""المغنيانظر:2()
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الشَّرعفيمُقوَّمًاجُعِلالمنفعةهذهاستيفاءإنَّ:قالالمهرأوجبفمن

فلملها،عوضهاالَّتيللمنفعةباذلةلأنَّها؛للمختارةيجبلموإنَّمابالمهر،

أتلفه.لمنأعضائهامنعضوٍإتلاففيأذنتلوكمام!،شيلهايجب

فيبالمهرمتقوِّمًا)1(المنفعةهذهجعلإنَّماالشَّارع:قاليوجبهلمومن

علىالسِّفاحوقياسالبتَّة،الزِّنافيبالمهريُقوِّمهاولم،عقدٍشبهةأوعقدٍ

.القياسأفسدمنالنكّاح

فلاوالعقوبةَ،الحدَّالاستمتاعهذامقابلةفيالشَّارعجَعلَوإنَّماقالوا:

المهر.ضمانوبينبينهيجمع

وأ،عمومهأو،خطابهنصِّمنالشَّارعمنيُتلقَّىإنَّماوالوجوبقالوا:

وغاية.عنهمتحقِّقًاثابتًاذلكمن!شيوليس،نصِّهمعنىأو،تنبيههأو،فَحْواه

بينهما!مابُعْدَوياالنكّاح،علىالسِّفاحقياسُيُدَّعىما

إنَّماولهذاومعنًى،لفظًاالنكّاحخصائصمنهوإنَّماوالمهرقالوا:

الزِّنا،مهر:يقالفلاالزِّنا،إلىيضافولا،النكّاحمهر:فيقالإليهيضاف

الخمربيعحرَّم"إنَّاللّه:قالكمابالعقد)2(،المهر!النَّبيئُأطلقوإنَّما

.(")4ثمنَهوأكلَحرًّاباع"من:قالوكما)3(."والأصناموالخنزيروالميتة

.كثيرةٌونظائره

.مهامشمنوالتصحيح"متقدمًا(".:د،حص،(1)

.السياقيقتضيهوالمثبت."بالنقد":النسخفي)2(

تقدموقدا!كَتهُدلَّهجابرحديثمن(5811)ومسلم)2236(البخاريأخرجه)3(

.(914)ص

اللَّةُ!ثكَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن227(0)البخاريأخرجه)4(
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أسقطهوإنَّمابالمهر،تُقوَّمأنالمنفعةهذهفيالأصل:يقولونوالأوَّلون

الزِّناعلىالمُكرَهةوأمَّاباختيارها،تزنيالَّتيوهي،البغيِّحقِّفيالشَّارع

كمااستيفائها،علىأُكرِهتالَّتيمنفعتهابدلِإسقاطيجوزفلابغيًّا،فليست

المنفعةهذهوعِوضُعِوضُها،يلزمهفإنَّه،منافعهاستيفاءعلىالحرُّأكرهلو

المهر.هوشرعًا

القولين.مأخذفهذا

شيئًا،الثَّيِّبعلىيُذهِبلمالواطئأنَّرأىوالثَّيِّبالبكربينفرَّقومن

مالىشرعًايقابلهالاالمعصيةوهذه،فعلهعلىرُتَّبتْالَّتيالعقوبةوحَسْبُه

ماضمانمنبدَّفلابكارتها،أزالفانَّهالبكربخلافعليها،(1أقدر)منيلزم

جزءمنأتلفهمافضَمِن،الجملةفيعليهمضمونةًالجنايةهذهفكانتأزالَه،

فيعدمهفيلهتابعةًكانتكماالضَّمان،فيللجزءتابعةًالمنفعةوكانت،منفعةٍ

المطاوعة.البِكر

كانلمَّاتحريمهنَّأنَّرأى،وغيرهنَّالمحارمذواتبينفرَّقومن

المنفعةهذهاستيفاءكانشرعًا،الوطءمحلِّغيروأنَّهنَّمستقرًّا،تحريمًا

بخلافوهذاالشَّعبيِّ،قولوهذامهرًا.يوجبفلا،التَّلوُّطبمنزلةمنهنَّ

زواله.يمكنعارضٌفإنَّه،المصاهرةتحريم

حرمتفيمنالحكميكونأنينبغيوهكذا(")2(:"المغنيصاحبقال

أيضًا.)3(طارٍلأنَّه؛بالرَّضاع

".أقدم":المطبوعوفي.النسخفيكذا(1)

)2((01/187).

معتلًّا.وليسمهموزوهو،"طارئ"والمقصود:،النسخفيكذا)3(
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فكأنَّه،تحرملاومنابنتهاتحرممنبينالمحارمذواتفيفرَّقومن

فأشبَه،الأخرىتحريممنأخفُّ(1تحريمها)ابنتهاتحرملامنأنَّرأى

العارضَ.

المطاوعةالأمةأودُبرها،فيالوطءعلىالمُكْرَهةحكمفما:قيلفإن

ذلك؟على

اتِّفاقًا.المهربه)2(يجبلاكاللِّواطفهذا،الوجوببعدمأولىهو:قيل

وأبو،تيميَّةابنالبركاتأبو:الشَّيخانالمسألةهذهفياختلفوقد

قدامة:ابنمحمد

،بشبهةٍللموطوءةالمثلمهرويجب)3(:""محرَّرهفيالبركاتأبوفقال

.دُبُرٍأوقُبُلٍفيالزِّناعلىوالمكرهة

ولاالدُّبرفيبالوطءالمهريجبولا(")4(:"المغنيفيمحمدأبووقال

والوطءالقبلةَفأشبهَ،لشيءٍإتلافٌهوولا،ببدلهيَرِدلمالشَّرعلأنَّ؛اللِّواط

.الفرجدون

قيمةًالشَّارعلهيجعللمالفعلهذافإنَّقطعًا،الصَّوابهوالقولوهذا

أفسدمنالفرجوطءعلىوقياسه،الوجوهمنبوجهٍمهرًالهقدَّرولاأصلًا،

الذُّكور،مناللُّوطيَّةبهفعلتلمنالمهرإيجابقالهمنولازم،القياس

)1(ص،د،ز:"تحريمًا"،خطأ.

النسخ.خلاف"فية":المطبوعفي2()

)3(/2(.)93

()4(01/187).
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البتَّة.أحابهيقللموهذا

قصر

فيهالمهر؟لهايجبفهل،المطاوعةالأمةوهي:الثَّايْيةالمسألةوأمَّا

قالوا:أحمد.أصحابوأكثرالشَّافعيِّقولوهذا،يجب:أحدهما،قولان

طرفها.قطعفيأذنتلوكمامجَّانًا،بدلهايسقطفلالغيرها،المنفعةهذهلأنَّ

رسولنهىالبغيُّالَّتيهيوهذهلها،مهرَلاأنَّه:بهالمقطوعوالصَّواب

وأجرِالكلبثمنِوعلىعليهوحكم،خبيثٌأنَّهوأخبرمهرها،عن!ي!اللّّه

يجوزفلاأوَّليًّا،دخولًاالحكمهذافيداخلةوالأمة،واحدٍبحكمٍالكاهن

وفيهنَّبالبغاء،يُعرَفنكنَّ)1(اللَّانيهنَّالإماءلأنَّ؛عمومهمننحصيصها

تَحَصُّنًا!أَرَدتنَفتًيَتكؤُعَلَماأتجِغَآَءإِن)وَلَاليُهرهُواْ:وجلعزادلّهأنزلساداتهنَّوفي

ويُحمَلقطعًا،بهأُرِدْنَنصٍّمنالإماءتخرجأنيجوزفكيف33(،]النور:

غيرهنَّ؟على

هذه:فيقال،استيفائها"فييأذنولملسيِّدها،منفعتها"إنَّ:قولكموأمَّا

النكّاحبعقدعليهاالمعاوضةَويملك،بنفسهاستيفاءهاالسَّيِّديملكالمنفعة

ادلّهيجعلولم)3(،أذنتإذاعليهاالمعاوضةَيملكولا)2(،شبهتهأو

بلله،يُقضىحتَّىالسَّيِّدعلىفيفوت،العقوبةغيرقطُّعوضًاللزِّناورسوله

ص،د.فيليست"كن")1(

ص،د،ز:"شبهه".)2(

يقلبدياثباتها،الخطيةالنسخفيليستو"إلا"."أذنتإذاإلا":المطبوعةالنسخفي)3(

المعنى.
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بخبثه،الشَّارعحكَمَعوضٍوإثباتُ،ورسولهادلّّههَدَرَه)1(مالٍتقويمُهذا

يجزلمشرعًاخبيثًاعوضًاكانهـاذا،الكاهنوأجرِالكلبثمنِبمنزلةوجعله

به.يُقضَىأن

الحجامةمنفعةلأنَّبه؛لهويُقضى،خبيثٌالحجَّامفأجر:يقالولا

منهذافأين،أجرَهيُوفِّيهأنمستأجرهعلىيجببلوتجوز،مباحةمنفعة

وإيجابُحكمها،وحكمُهجنسها،منعِوضُهاالَّتيالمحرَّمةالخبيثةالمنفعة

الشَّارعإذاللِّواط،مقابلةفيعوضٍكإيجاب)2(القصةهذهمقابلةفيعوضٍ

عوضًا.الفعلهذامقابلةفييجعللم

منالمهروهوعوضًا،الفرجفيالوطءمقابلةفيجعلفقد:قيلفإن

.اللِّواطبخلاف،الجملةحيث

ولم،عقدٍبشبهةأوبعقدٍاستُوفيإذاعوضًامقابلتهفيجعلإنَّماقلنا:

التَّوفيق.وباللّّهفيه،شبهةَلامحضٍبزنًااستُوفيإذاعوضًالهيجعل

ولابها،للمَزْنيِّبالمهرعليهقُضِيزانيًاأنَّقطُّالإسلامفييُعرَفولم

قبيج.وجلَّعزَّاللّّهعندفهوقبيحًا،هذايرونالمسلمينأنَّريبَ

فصر

يجبهل،تابتثمَّقبضَتْهإذاالزَّانيةكسبفيتقولونفما:قيلفإن

به؟تَصَّدَّقُأملها،يطيبأم،أربابهإلىقبضتْهماردُّعليها

ءَ:الشيهَدَرَ:يقال،ومتعدٍّلازمفعلوهَدَرَ.النسخخلاف""أهدره:المطبوعفي(1)

أبطَلَه.

".المعصية":المطبوعوفي.""القضية:الصوابولعل،النسخفيكذا2()

046



قبضَمنأنَّوهي،الإسلامقواعدمنعظيمةٍقاعدةٍعلئينبنيهذا:قيل

بغيرأُخِذقدالمقبوضكانفإنمنه،التَّخلُّصأرادئمَّشرعًا،قبضةلهليسما

دينًابهقضىعليهردُّهتعذَّرفإن.عليهردَّهعوضُة،استُوفيولاصاحبهرضى

فإن.عنهبهتصدَّقَذلكتعذَّرفإن،ورثتهإلىردَّهذلكتعذَّرفإن،عليهيعلمه

منيأخذأنإلاأبىوإن،لهكانالقيامةيومثوابهالحقِّصاحباختار

كماللمتصدِّق،الصَّدقةثوابوكان،مالهنظيرَمنهاستوفىالقابضحسنات

اكأيلَّهُعَتلا.رَالصَّحابةعنثبت

-كمنالمحرَّمعوضَهاستوفنىوقدالدَّافعبرضىالمقبوضكانوإن

العوضردُّيجبلافهذا-فاحشةٍأوزنًاعلىأوخنزيرٍأوخمرٍعلىعاوض

نأيجوزفلا،المحرَّمعوضَهواستوفى،باختيارهأخرجهلائه؛الدَّافععلى

،والعدوانالإثمعلىلهإعانةًذلكفيفإنَّوالمعوَّض،العوضبينلهيجمع

علمإذاالفاحشةوفاعلالزَّانييريدوماذا.عليهالمعاصيأصحابِوتيسيرَ

ولابه،الإتيانعنالشَّريعةتُصانممَّافهذامالَة،ويستردُّغرضَهيَنالأنَّه

والغدر.والفاحشةالظُّلمبينالجمعيتضمَّنوهو،بهالقوليَسُوغ

أعطاهافيمايرجعثمَّبها،المزنيِّمنعوضَهيستوفيأنالقبيحأقبحومن

لاولكن،شريعةبهتأنيفلاالعقلاء،جميعفطرفيمستقرّهذاوقبْحُقهرًا،

خبثهولكنَّ!،اللّّهرسولعلمِهحكمكماخبيثهوبلأكلُه،للقابضيطيب

التَّوبةوتمامُمنهالتَّخلُّصفطريق.منهأخذمنلظلملا،مكسبهلخبث

بالباقي.ويتصدَّق،حاجتهقدريأخذأنفلهإليهمحتاجًاكانفإن،بةبالصَّدقة

منيلزمولا،منفعةًأوكانعينًا،عوضهلخبثخبيثٍكسبٍكلِّحكمفهذا

كَسْببخبثحكم!ي!النَّبيُّفإنَّالدَّافع،علىردِّهوجوبُبخبثهالحكم
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دافعه.علىردُّهيجبولا،الحجَّام

دفعه،يجوزلامادفعَالمحرَّمالعوضمقابلةفيمالَهفالدَّافع:قيلفإن

القبضهذاوجودبل،موقعَهقبضُهيقعفلمالشَّارع،فيهعليهحَجَرَبل

وأ،بشيءٍلوارثهالمريضتبرعَّلوكما،مالكهعلىردُّهفيجب،كعدمه

تبرعَّأو،سَفَهٍأو(1)لفَلَسٍعليهالمحجورُتبرعًّأو،الثُّلثعلىبزيادةٍلأجنبيٍّ

عليهمحجورأنَّه)2(المسألةوحَرْف.ذلكونحو،بذلكقُوتِهإلىالمضطرُّ

ردُّه.فيجبالدَّفع،هذافيشرعًا

يعاوضلممحضٌتبرعالصُّورهذهفيالدَّفعلأنَّفاسا؛قياس!هذا:قيل

علىالمقدَّمةنفسهحقِّأو،بهغيرهحقِّلتعلُّقمنهمنعهقدوالشَّارع،عليه

وأ،منفعةٍاستيفاءعلىبمالهعاوَضَقدفهوفيهنحنفيم!وأمَّا،غيره

محرَّمًا،مالًاوأقبضَمحرَّمًا،عوضًاقبضفقد،محرَّمةٍعينٍاستهلاك

مالًاقبضَفالقابضبذلُه،يجوزلامافيهوبذَلَ،استيفاؤهيجوزلامافاستوفى

قدلكن،العوضينِتَرَادُّالعدلوقضيَّةُمحرَّمًا،عوضًااستوفىوالدَّافعمحرَّمًا،

كانلو،نعم.عوضهرجوعغيرمنالآخرردَّيُوجِبفلاأحدهما،ردُّتعذَّر

ردُّوجبَيَفْجُرها)3(=ولمالمالإليهادفعأو،يستهلكهلمبعينهقائمًاالخمر

القبض.بهايتَّصللمإذاالباطلةالعقودسائرفيكماقطعًا،الصُّورتينفيالمال

ومعلومٌ؟حرمةٌلهجُعِلحمًّىالمحرَّمالقبضلهذاتأثيرٍوأيُّ:قيلفإن

حسًّا،كالممنوعشرعًاالممنوعإذ،عدمهبمنزلةقبضهيجوزلاماقبضأنَّ

مفلسًا.كونةأي(1)

النسخ.خلاف"المسألة"وسرّ:المطبوعوفي.وجهها:المسألةحرف2()

بها".يفجر"ولم:المطبوعوفي.بهايزنِلم:والمعنى،النسخفيكذا)3(
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دافعه.إلى(1يؤدِّيَه)أنفعليه،حقٍّبغيرقبضَهالمالِفقابضُ

اشترك!قدفكلاهما،حقٍّبغيرالمنفعةَواستوفىالعينَقبضَوالدَّافع:قيل

لدّه،عاصٍوكلاهماقبضُه،لهماليسماوقبْضِدفعُه،لهماليسمادفْعِفي

علىويُفَوَّت،والمعوَّضالعوضبينلهيجمعبأنأحدهمايُخَصُّفكيف

والمعوَّض؟العوضالآخر

.باختيارهنفسهعلىالمنفعةفوَّتهو:قيلفإن

وهذابينهما،فرقفلا،باختيارهنفسهعلىالعوضَفوَّتوالاَخر:قيل

ادلّّه.بحمدواضح

المحرَّمةالمنفعةهذهعوضِردِّوجوبفيا!ةدلَّهبمشيخناتوقَّفوقد

لمخالفةالمستقيمالصِّراط"اقتضاءكتابفي،بهالصَّدقةِأوباذلِهعلى

المالهذابذلواقدوالنَّوجالغناءومستمعُالزَّاني)2(:وقال"الجحيمأصحاب

ليسفيهالذيوالتَّحريمُ.المحرَّمالعوضَواستوفَوا،نفوسهمطيبعن

والأصولُ،بالقبضالمنفعةهذهفاتتوقداللّّه،لحقِّهووإنَّما،لحقِّهم

ردُّالمستأجرعلىتعذَّرفإذاالاَخر،ردَّالعوضينأحدَردَّإذاأنَّهتقتضي

أخذفيضررعليهمنفعتهاستُوفِيتْالذيوهذا.المالعليهيردَّلمالمنفعة

فإنَّميتةً،أوخمرًاالعوضكانإذامابخلافمنه،جميعًاوعوضِهامنفعتِه

الغناءومنفعة،عليهأتلَفْناهاباقيةًكانتلوفإنَّهافَواتها،فيعليهضررَلاتلك

المنفعةتلكصَرْفمنيتمكَّنكانبحيث،عليهلتوفَّرتْتَفُتْلملووالنَّوح

بها.عملالَّتيالقوَّةصرفمنأعنيآخر،أمرٍفي

النسخ.خلاف""يرده:المطبوعفي(1)

()2(/247،48).
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تَقضُواأنفينبغيهذا:علىفيقال(:)1فقالسؤالًا،نفسهعلىأوردثمَّ

بقبضها.طالبإذابها

الكفَّاركعقودرَدِّها،ولابدفعهانأمرلانحن:قيل:قالبأنعنهوأجاب

بعدأسلمواولو،بالقبضيُحكَملمالقبضقبلأسلمواإذافإنَّهم،المحرَّمة

كانلأنَّه؛الأجرةهذهعليهتَحرُمالمسلمولكنَّبالرَّدِّ،يُحكملمالقبض

أنت:لهقلن!الأجرةطلبإذالأنَّهوذلكالكافر.بخلافلتحريمها،معتقدًا

قبضَهافإذا.بأجرةلكيُقضىفلايحرم،عملٍفيقوَّتكصرفتَحيثفرَّطتَ

منفعةٍعنعوضاإيَّاهأقبضتُهفإنَّه)2(بردِّه،لياقْضُواالمالهذا:الدَّافعوقال

أُخِذ،مااسترجاعَطلبتَفإذابها،رضيتَمعاوضةًدفعتَه:لهقلنا-محرَّمةٍ

.محتملٌفهذا،منفعةمعهبقائهفيلهكانإذاأخذتَماإليهفاردُدْ

انتهى..فاسدٍبعقدٍمقبوضةٌلأنَّهاردّها،القياسظاهركانوإنقال)3(:

وأخنزيرًاأوخمرًاحملفيمن-النضر)4(أبيروايةفي-أحمدنصَّوقد

كانوإذابالكراء.للحمَّاليُقضىولكن،كرائِهأكْلَأكرهلنصراني53(:ميتةً

)6(:طرقٍثلاثعلىالنَّصِّهذافيأصحابهفاختلف.كراهةًأشدُّفهولمسلمٍ

قبله.بمامتصلوالكلام.السابقالمصدر(1)

"فإنما".:"الاقتضاء"وفي."فاني":المطبوعوفي.النسخفيكذا)2(

المقتبس.النصّهذاقبل47()2/نفسةالمصدر)3(

42(.26،)2/السابقالمصدرفيكما)4(

.د،صفيليستلنصراني"")5(

وكذابعدها(.وما224/)"المستقيمالصراطاقتضاء"علىبيانهافيالمؤلفاعتمد)6(

284(.278-/1)"الذمةأهلأحكام"فيذلكذكر

464



أبيابنقالواحدم!.روايةالمسألةوأنَّ،ظاهرهعلىإجراؤه:إحداها

لنصراني!.خنزيرأوميتةلحملنفسَهالمسلميُؤحرأنأحمد5ك!)1(:1 هـ0وموسى

أنَّهأوجههما:،وجهينعلىلا؟أملهيطيبوهلبالكراء،لهقُضِيفعلَفإن

به.ويتصدَّقله،يطيبلا

حملفيرجلٍمننفسَهآجرإذا:قال)2(،الآمديالحسنأبوذكروكذا

!ي!النَّبيَّلأنَّ؛تحريمٍكراهةوهذه،عليهنصَّ،كُرِهميتةٍأوخنزيرٍأوخمرٍ

لهيُقضىأنممتنعٍوغيربالكراء،لةفيفضىذلكثبتإذاحاملها)3(.لعن

انتهى..الحجَّامكإجارةمحرَّمًاكانوإنبالكراء

الصَّحيح.علىعليهمحرَّمةًكونهامعالاجرةيستحقُّبأنَّههؤلاءصرَّحفقد

وجَعْلظاهرها،يخالفبماالرِّوايةهذهتأويل:الثَّانيةالطَّريقة)4(

القاضيطريقةوهذه.تصعُّلاالإجارةهذهأنَّوهي،واحدةًروايةًالمسألة

فإنَّه،المتأخِّرةكتبهفيعنهارجعوقد،ضعيفةطريقةوهي،"المجرَّد"في

قديمًا.المجرَّد""صنَّف

هذهأنَّ:إحداهما،روايتينعلىالمسألةهذهتخريج:الثَّالثةالطَّريقة

.(412ص)"درشال!ا"في(1)

أربعنحوفيالمسافر"وكفايةالحاضرعمدة"كتابله.674سنةالمتوفيالحنبلي2()

يشتملجليلكتابهو9(:/1)"الحنابلةطبقاتذيل"فيرجبابنقال.مجلدات

نفيسة.كثيرةفوائدعلى

داودوأبو(،921)5والترمذي)7928(،أحمدأخرجه:الصحابةمنعددعنروي)3(

37(.2/)والحاكم)5356(،حبانوابن338(،0)ماجهوابن3674(،)

."الطريق"ز:د،،ص(4)
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لا:والثَّانية.والأجرةللفعلالكراهةمعالأجرةبهايستحقُّصحيحةٌالإجارة

فيقولهقياسعلىوهذا.حملوإنأجرةًبه!يستحقّولا،الإجارةتصحُّ

إراقتها.وتجبإمساكها،يجوزلا:الخمر

الخمرتُصَبُّخنازير،أوخمرولهأسلمإذا:طالبأبيروايةفيقال

يجوزلاأنَّهنصَّفقد.بأسفلاقتلهاوإن،عليهحرماقدالخنازير،وتُسَرَّج

نفسَهيُؤاجِرأنيكرهأنَّه(:منصور)1ابنروايةفينصَّقدولأنَّهإمساكها.

أنَّهيعلمأنإلاالخمر،إلىيرجعذلكأصللأنَّ؛النصرانيمن)2(كَرْمٍلنظارة

الخمر.لغيريباع

فيالقاضيطريقةوهذهالخمر،حملعلىنفسهإجارةمنمنعفقد

وهي،المخرَّجةالرِّواية:عندهموالمنصور.أصحابهأكثروعليها،""تعليقه

مإلكمذهبوهيبها،لهيُقضىولاأجرةً،يستحقُّلاوأنَّه،الصِّحَّةعدم

ومحمد.يوسفوأبيوالشَّافعيِّ

مطلقًا.أوالخنزيرلاكلِأوللشُّرببيتهإلىحملهاعلىاستأجرإذاهذا

بها،يتأذَّىلئلَّاالصَّحراءإلىالميتةلينقلأولِتُرِيقها،لحملهااستأجرهإذافأمَّا

لمالميتةجلدالأجرةكانتإنلكن،مباحٌعمللأنَّه؛حيمئذٍتجوزالإجارةفإنَّ

صاحبه،علىردَّهوأخذَهالجلدَسلخَقدكانوإن،المثلأجرةواستحقَّ،تصحَّ

الشَّافعيِّ.مذهبأنَّهوالظَّاهر.مالكمذهبوهوشيخنا)3(،قولهذا

.(2/533)"مسائله":انظر،الكوسجهو(1)

".الصراطاقتضاءو"""المسائلفيوليست."من"النسخفيكذا)2(

.(54)2/"المستقيمالصراطاقتضاء"في)3(
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ويُقضى،الإجارةتصحّأنَّه،الأولىكالرِّوايةفمذهبه(:1)حنيفةأبووأمَّا

نفسَالمستحقُّيكنلممطلقًاكانإذاالحملأنَّذلكفيومأخذُه.بالأجرةله

كخلٍّغيرهاَخرشيئًايحملهأنوله،سواءٌذكرهوعدمفذِكْرهالخمر،حملِ

فيهاليبيعأو،كنيسةًليتَّخذهاحانوتَهأودارَهآجرَهلوفيماقالوهكذا.وزيتٍ

الخمر.

فيهيبيعأنيشترطأنبينحنيفةأبيعندفرقَلا:الرازيبكرأبوقال

لالأنَّهتصحُّ؛الإجارةأنَّالخمر:فيهيبيعأنَّهيعلموهو،يشترطلاأوالخمر

لاأنلهلأنَّذلك؛شرطَوإنالأشياءهذهفعلالإجارةبعقدعليهيستحقُّ

فيبالتَّسليمالأجرةعليهويستحقُّكنيسةً،الدَّاريتَّخذولاالخمر،فيهيبيع

لوكماسواءً،وتركهاذكرهاكانالأشياءهذهفعلعليهيستحقَّلمفإذا.المدَّة

يفعللموإن،عليهتستحقُّالأجرةفإنَّيسكنها،أوفيهالينامدارًااكترى

إنَّه:خنزيرٍأوميتةٍأوخمرٍلحملِرجلًااسمَأجرإذافيمايقولوكذا.ذلك

،الأجرةعصيرًااستحقَّبدلهحمَّلهلوبلالخمر،حمليتعيَّنلالأنَّهيصحُّ؛

جائزةٌعندهوالمطلقة،المطلقةالإجارةبمنزلةفهو،لغوٌ)2(عندهالتَّقييدفهذا

لمنالعصيربيعيجوزكمافيها،يعصيالمسمَأجرأنَّظنِّهعلىغلبَوإن

معمولٌالسِّلاحلأنَّ:قال،الفتنةفيالسِّلاحبيعكرهإنَّهثمَّخمرًا.يتَّخذه

.لغيرهيصلحلاللقتال

كالمطلق،المقيَّدليسوقالوا:،الأولىالمقدِّمةفيخالفوهالفقهاءوعامَّة

".حنيفةأبي"مذهبز:،صد،(1)

"."عندهمز:،صد،2()

467



وهي،بالعوضالمقابلةهيفتكونالمستحقَّة،هيعليهاالمعقودالمنفعةبل

لوماوألزموهمفامها.غيرهاأنَّيفيمللمستأجركانوإنمحرَّمة،منفعةٌ

ومع،عليهالمعقودفعلَعليهيستحقّلافإنَّهمسجدًا،ليتَّخذهادازًااكترى

لاوهيالصَّلاة،فعْلَاقتضتأنَّهاعلىبناءًالإجارةهذهأبطلفإنَّههذا

.إجارةٍبعقدتستحقُّ

علىغلبإذاوقالوا:،الثَّانيةالمقدِّمةفيومالكأحمدأصحابونازعه

لعنالنَّبيُّع!ياّلهلأنَّ؛الإجارةحَرُمتمحرَّمٍفيبهاينتفعالمستأجرأنَّظنِّه

أنَّعلملمَّالكنعصيرًا،يعصرإنَّماوالعاصرومعتصرها)1(،الخمرعاصر

اللَّعنة.استحقَّ،له)2(فيعصرهخمرًا،يتَّخذهأنيريدالمعتصر

ويُبغِضه،اللّّهيسخطهمانفسعلى)3(معاونةهذافإنَّوأيضًاقالوا:

عليه.العقدوبطلانبتحريمهتقضيوقواعدهالشَّرعفأصول،فاعلهويلعن

وما)4(،العِينةبتحريم!حكمهعلىالكلامعندهذاتقريرِمزيدُوسيأني

العقوبة.منعليهايترتَّب

أنَّهيعني)6(،موسىأبيابنطريقةوالأشبةكأإللَّهُعَتهُ)5(:شيخناقال

:قالأكلُها.لهيَطيبلاولكن،محرَّمةًالمنفعةكانتوإنبالأجرةلهيُقضى

.(46ه)صتخريجةتقدموقد،نفسةالخمرحامللعنحديثهو(1)

فعصره".":م)2(

("."معاوضةز:ص،د،)3(

تصحيف."،"الغيبة:مد،وفي.تخريجهتقدم(4)

.(254/)"المستقيمالصراطاقتضاء"(5)

خطأ."،موسى"ابن:المطبوعفي)6(
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لعن!سًيمّالنَّبئَيلأنَّوذلك؛القياسإلىوأقربأحمد،مقصودإلىأقربفإنَّها

قدوالحاملفالعاصر(،1إليه)والمحمولةَوحاملَهاومعتصَرهاالخمرعاصرَ

وإنَّمانفسها،فيمحرَّمةًليستوهيعوضًا،تستحقُّمنفعةٍعلىعاوض!

لمنوعصيرًاعنبًاباعِلوكم!فهو)2(،والمحتملالمعتصربقصدحُرِّمت

يذهبلاالبائعمالفإن،المشترييدفيوالخمرالعصيروفاتخمرًا،يتَّخذه

لاالمُؤجِر،وفَّاهاالَّتيالمنفعةهنا،كذلك.بعوضهلهيُقضىبلمجَّانًا،

جهةمنكانإنَّمابها)3(الانتفاعتحريمفإنَّبدلها،يُعطىبلمجَّانًا،تذهب

إلىلإخراجهاأو،للاراقةحملهالوفإنَّهالمُؤجِر،جهةمنلاالمستأجر،

اللّهلحقِّعليهالأجرةنحرِّمنحنثمَّجاز.بها=التَّاذِّندخشيةَالصَّحراء

وأللزِّنااستُؤجِرمن)4(بخلاف،والمشترندالمستأجرلحقِّلاسبحانه

قصدلأجل]لا،)5(محرَّمٌالعملهذانفسفإنَّالسَّرقة،أوالقتلأوالتَّلوُّط

نفسلأنَّبثمنها؛لهيُقضىلافإنَّهخمرًا،أوميتةًباعهلوكمافهوالمستأجر،

المحرَّمة.المنفعةهذهبعوضلهيُقضىلاوكذلكمحرَّمة،العينهذه

حملعلىالإجارةيعني-والجِعالةالإجارةهذهومثلشيخنا)6(:قال

هي:يقالبلمطلقًا،بالفسادولامطلقًا،بالصِّحَّةتُوصفلا-والميتةالخمر

بالنِّسبةوفاسد!،العوضلعليهيجبأنَّهبمعنىالمستأجر،إلىبالنِّسبةصحيحة

.(64ه)صتخريجةتقدموقد،نفسةالخمرحامللعنحديثهو(1)

.""المستحمل:"الصراطاقتضاء"وفي."والمحتمل":م2()

ص،د.فيليست"بها")3(

"ماثه.ص،د،ز:)4(

المعنى.يستقيموبها.النسخفيليست"،المستقيمالصراطاقتضاء"منزيادة)5(

قبله.بمامتصلوالكلام.السابقالمصدرفي)6(
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نظائر.الشَّريعةفيولهذابالأجر،الانتفاععليهيحرمأنَّهبمعنىالأجير،إلى

ننهاهفإنَّا،النَّصرانيِّكَرْمنظارةكراهةعلىأحمدنصُّهذاينافيولا:قال

بكرائه.لهنقضيثمَّ،عوضهوعنالفعلهذاعن

منكلَّفإنَّ،للعصاةعظيمةمنفعةهذافيلكانهذانفعللمولو:قال

فإذامنه،غرضَهمحصَّلواقدالمعصيةعلىبهيستعينونعملٍعلىاستأجروه

العونأعظمذلككان=منهمأُخِذماعليهميُردَّأنووجبشيئًا،يعطوهلم

قيمةَلاعملًاإليهمسلَّممنبخلاف.ذلكعلىيُعانواأنبأهلوليسوالهم،

.بأجرةلهميُقضىلاهؤلاءفإنَّ،والنَّائحةوالمغنِّيكالًزَّانيةيعني،بحالٍله

تقدَّمفقد؟بهيتصدَّقونأم،عليهمردُّهيلزمهمفهل،المالمنهمقبضواولو

لهميَطيبُولاردُّه،يلزمهملاأنَّهالصَّوابأنَّوبيَّنَاذلك،فيمستوفًىالكلام

للصَّواب.الموفِّقواللّه،أكلُه

ضر

لاالبر13(:عبدبنعمرأبوقال.الكاهنحُلوان:الخامسالحكم

المالأكلمنوهو،كهانتَهعلىيُعطاهماأنَّهالكاهنحُلوانفيخلافَ

)2(:علقمةقالالعطيَّة،:اللُّغةأصلفيوالحُلوان.بالباطل

قائلُهماتَإذْالشِّعرَعنِّييُبلِّغوناقتيرَحْليأحلُوهرَجُل)3(فمَنْ

انتهى.

.3(99/)8"لتمهيدا":نظروا.(6/924)ر"ستذكالاا"في(1)

.(131ص)"نهيواد"(2)

".راكبٌ"فمنالمصادر:منوغيرهالديوانورواية.البرعبدابنكتابيفيكذا)3(
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والزَّاجر،،المنجِّمحُلوانتحريمعلىتنبيهٌالكاهنحلوانوتحريم

،والعرَّافالحصا،وضاربة،الأزلامشقيقةهيالَّتيالقرعةوصاحب

النَّبيُّنهىوقد،المغيَّباتعنالإخبار(1)منهميُطلبممَّنونحوهم،والرَّمَّال

بماكفرفقد،يقولبمافصدَّقهعرَّافًاأتىمنأنَّوأخبر،الكهَّانإتيانعن!!ي!

بهيجيءوبما!ن!محمَّدبةجاءبماالإيمانأنَّريبولا!)2(.عليهأُنزِل

فصدقهأحيانًا،يَصدُققدأحدهمكانوإن،واحدٍقلبٍفييجتمعانِلاهؤلاء

نألهبدَّلابالأخباريأتيهالذيوشيطانه،كثيرٍمنقليلكذبهإلىبالنِّسبة

به.ويَفتِنهمالنَّاسَبهليُغوِيأحيانًايَصْدُقه

العفَولضعفاءسيَّماولا،بهممؤمنونلهؤلاءمستجيبونالنَّاسوأكثر

بحقائقلهمعلمَلاومن،البواديوأهلوالنِّساء،والجهَّالكالسُّفهاء

ولوبأحدهمالطَّنَّيُحسِنمنهموكثير،بهمالمفتونونهمفهؤلاء،الإيمان

فقد.دعاءهويلتمسله،وينذر،ويزوره،بذلكمجاهرًاباللّهكافرًامشركًاكان

منرسولهبهادلّّهبعثماخفاءُكلِّههذاوسببكثيرًا.ذلكمنوسمعنارأينا

لَهُومِن!الَهُولُؤَرَاأدلَّهُلَّؤيجعَلِ)وَمَن،وأمثالهمهؤلاءعلىالحقِّودينالهدى

أحيانًايحدِّئونناهؤلاءإنَّ:!ي!للنَّبيِّالصَّحابةقالوقد4،.0النور:1!لؤُّرٍ

إليهميُلْقُون،الشَّياطينجهةمنذلكأنَّفأخبرهمقالوا،كمافيكونبالأمر،

تلكأجلمنفيصدَّقون،كذبةٍمئةمعهاهمفيزيدونحقًّا،تكونالكلمة

(".)1(م،ح:"منه

("الكبرى"السننفيالبيهقيطريقةومن8(/1)والحاكم)5369(أحمدأخرجه2()

"،"فصدقهزيادةدون223(0)مسلمفيوأصله.هريرةأبيحديثمن(135)8/

."...كفر"فقدبدليومًا"أربعينصلاةلهتقبل"لم:وبلفظ
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)1(.الكلمة

أشياء:منملاحمهمفركَّبواالملاحم)2(وأصحاب

.الكهَّانأخبار)3(:حدهاأ

.الكتابأهلبينمتوارثةالسَّالفةالكتبعنمنقولةأخبار:والثَّاني

وتفصيلًا.جملةًبها!نبيُّناأخبرأمورٍمن:والثَّالث

بعدهم.ومنالصَّحابةمنكشف!لهمنبهاأخبرأمورٍمن:والرَّابع

فالجزفيُ.جزئيٍّأوكلِّيٍّأمرٍعلىمتواطئةٍمناماتٍمن:والخامس

تُقارِب.أوحقًّاتكونوقرائنَبحَدْسٍوالكلِّيُّيفصِّلونه،بعينهيذكرونه

وأدلَّةًعلاماتٍسبحانهادلّّهجعلهاعُلويَّةٍباَثاراستدلالٍمن:والسَّادس

شيئًايخلقلمسبحانهادلّّهفانَّالنَّاس،أكثريعلمهالاأرضيَّةٍلحوادثَوأسبابًا

عُلويَّهوجعل،بالسُّفليِّالعُلويَّالعالمسبحانهوربطعبثًا)4(،ولاسُدًى

ولاأحدٍلموتينكسفانلاوالقمرفالشَّمس،العكسدونسُفليِّهفيمؤثِّرًا

شرعولهذا؛الارضفييحدث()هلشرٍّسببًاكسوفهماكانوإن،لحياته

الصَّلاةمنالمتوقَّعالشَّرَّذلكيدفعمما)6(كسوفهماعندالشَّرِّتغييرسبحانه

!اَدلَّةُعَنقَا.عائشةحديثمن2(22)8ومسلم32(01)البخاريأخرجه(1)

النسخ.منوالمثبت."أصحاب"وأما:المطبوعفي)2(

النسخ.منوالممبت.يليفيماوكذاأخبار""من:المطبوعفي)3(

جرف.غيبًا"(،ولا"سراد:،ص(4)

النسخ.خلافشر"("لسبب:المطبوعفي)5(

.د،صمنوالمثبت"بمإ".:المطبوعوفي."ما":،حم)6(
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تُعارِضالأسبابهذهفإنَّ،والعتقوالاستغفاروالتَّوبةوالدُّعاءوالذِّكر

عليها.قويتإنموجبهاوتدفعوتُقاوِمها،الشَّرِّأسباب

سببًامطالعهماواختلافَوالقمرالشَّمسحركةسبحانهادلّهجعلوقد

ممَّافيهمايحدثوماوالصَّيف،والشِّتاءوالبردالحرِّسببهيالَّتيللفصول

يستدلُّمطالعهما،واختلافِاعتنام!بحركاتهمالهفمنمنها.فصلٍبكلِّيليق

منكثيرٌيعرفهأمرٌوهذاوغيرهما،والحيوانالنَّباتفييحدثماعلىبذلك

بأحوالهمااستدلالاتٌلهمالسُّفُن(1ورُبَّانِيُّ).والزِّراعهَالفِلاحةأهل

الرِّياحاختلافمنوالعَطَب)2(السَّلامةأسبابعلىالكواكبوأحوال

القمربأحوالاستدلالاتٌلهموالأطبَّاء.تَختلُّتكادلاوعُصوفها،وقوَّتها

واستعدادِهاالتَّغيُّر،لقبولوتَهيُّئها،الإنسانطبيعةاختلافعلىوالشَّمس

ذلك.ونحوغريبةٍلأمورٍ

قدماءعنمتوارثةوأمورٌبهذا،شديدةٌعنايةٌلهمالملاحموواضعو

تقدَّمماتُشبِهوأحكامًاقياسإتٍكلِّههذامن)3(يستنتجونثمَّ،المنجِّمين

النَّظيرفحكمُحكمتُه،اقتضتْةسَنَنٍعلىجاريةٌخلقةفياللّّهوسنَّة.نظيره

إلىأذهانهمقوىصرفواوهؤلاء،مثلِهحكمُالشَّيءوحكمُ،نظيرِهحكمُ

علىببعضهوالاستدلال،ببعضٍبعضهواعتباروالتقدير،القضاءأحكام

والشَّرع،الأمرأحكامإلىأذهانهمقوىالشَّرعأئمَّةصرفكما،بعضٍ

:تكونأنفينبغي،الجمعبهاقصدوالمؤلف.الملاحينرئيس:والرُّبَّانيالرُّبَّان(1)

تحريف.،""نواتي:المطبوعوفي.""رَبَابينُأو"رُبَّانِيّو"

تحريف.،"الغضب"د:،ص(2)

."يستفتحون":د)3(

473



الخلقلهسبحانهواللّّه.بعضٍعلىببعضهوالاستدلال،ببعضٍبعضةواعتبار

تنتقض،ولاتعطَّل)1(ولاتختلُّلاحكمةٍعنوأمرهخلقةومصدُروالأمر،

أحكاممنشيءٍفيعمرهساعاتِواستنفدَ)2(،وفكرهذهنهقوىصَرفَومن

.لغيرهليسماوالاطِّلاعوالمعرفةالنُّفوذمنفيهلهكان،وعلمهالعالمهذا

إذاالعبدفانَّالرُّؤيا،عبارةوهو،فروعهمنواحدٍبفرعٍالاعتبارُويكفي

ذلكمنوغيرنانحنشاهدناوقد.بالعجائبجاءاطِّلاعُهوكملَفيهانفَذَ

يقول،وبطيئةٍسريعةٍصادقةٍمتلازمةٍبأحكامٍالمعبِّرفيهايحكم،عجيبةًأمورًا

هوانفردبأسبابٍغيرهعنغابمامعرفةهيوإنَّما.غيبٍعلمهذهسامعها:

.غيرهعلىوخفيتبعلمها،

مضرَّتهماذلكتَعاطِيمِنحرَّمعليهوسلامهادلّّهصلواتوالشَّارع

يَجُرَّهأنصاحبهعلىيُخشىماأوفيه،منفعةلاماأومنفعته،علىراجحة

يُفسدعمَّاللامَّةصيانةًبه؛أخذَهوحرَّم،ذلكفيالمالبذلوحرَّم،الشِّركإلى

لأنَّ؛باطلٌلاحقٌّفإنَّهالرُّؤيا،عبارةعلمبخلافيَخْدِشه،أوالإيمانعليها

كلَّماولهذا،النُّبوَّةأجزاءمنجز!وهي،المناميِّالوحيإلىمستندةٌالرُّؤيا

وأعلمَوأبرَّأصدقَالمعبِّركانوكلَّما،أصدقَرؤياهكانتأصدقَالرَّائيكان

منمد؟لهمممَّنوأضرابهماوالمنجِّمالكاهنبخلاف،أصحَّتعبيرهكان

متقيِّدٍولابارٍّولاصادقٍمنتصحُّلاصناعتهمفإنَّالشَّياطين؛منإخوانهم

وأبعدَوأفجرَأكذبَأحدهمكانكلَّماالذينبالسَّحرةأشبهُهمبل،بالشَّريعة

كانماكلِّبخلافتأثيرًا،وأشدَّأقوىمعهالسِّحركان،ودينهورسولهاللّّهعن

"تتعطل".:المطبوعوفي.واحدةبتاءالنسخفيكذا(1)

"واستنفذ".:مز،د،،ص2()
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فيهونفوذهبهعلمهكانوأدينَوأصدقَأبرَّكانكلَّماصاحبهفإنَّ،الحقِّمن

التَّوفيق.وبادلّّه،أقوى

فصل

والشَّارِطالفاصدفيهويدخل،الحجَّامكسبخُبث:السَّادسالحكم

ولاالكحَّالولاالطَّبيبفيهيدخلولا،الدَّمإخراجمنكسبهيكونمنوكلُّ

1(،)بخبثهحكمأنَّة!يوّالنَّبيِّعنوصحَّ.معناهفيولالفظهفيلاالبيطار،

وأعطىاحتجمأنَّهعنهوصحَّرَقيقَه)2(،أوناضِحَهيَعْلِفَهأنصاحبهوأمر

)3(.أجرهالحجَّام

عنالنَّهيأنَّوظنُّواالفقهاء،منكثيرٍعلىهذينبينالجمعُفأشكل

فيفقالالطَّحاويُّ،المسلكهذاسلكوممَّن،أجرهبإعطائهمنسوخكسبِه

ادلّّهرسولأمرلماأثمانها)4(:وأكْلالكلاببيعإباحةفيللكوفيِّيناحتجاجة

الصَّيدكلبفيرخَّصثمَّ(،(")هوللكلابلي"ما:قالثمَّ،الكلاببقتلع!ي!

مؤدِّيً!قاتلهوكانحرامًا،بهوالانتفاعذاكإذالكلاببيعوكان،الغنموكلب

كسائرفصار،بهالاصطيادوأباح،ذلكنسخثمَّ،قتلهفيعليهللفرصل

:وقال،الحجَّامكسبعن!وّنهيهذلكومثل:قال.بيعهجوازفيالجوارح

لفظه.سيأني)1(

حبانوابن3(224)داودوأبو(1)277والترمذي)92368(أحمدأخرجة2()

".حسن"حدث:الترمذيوقال.أبيهعنمحيصةابنحديثمن5(451)

آ!دئَهُعَن!ا.رَعباسابنحديثمن6(1/4)577رقمبعدمسلمأخرجه)3(

59(.)3/العلماء"اختلاف"مختصرانظر:4()

اللَّةُ!كَئهُ.رَالمغفّلبناللّهعبدحديثمن()1573مسلمأخرجه)5(
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لمنعهناسخًاذلكوكان،أجرهالحجَّامأعطىثمَّ)1(،"خبيثٌالحجَّام"كسب

كلامه.انتهى.ونهيهوتحريمه

تُقبل،فلاعليها،دليلَلامجرَّد!لىدعوىأنَّهاالطَّريقةهذهفيماوأسهلُ

"ما:قالثمَّ،الكلاببقتلأمر!وّفإنَّهيُبطِلها؛مانفسهالحديثوفيكيف

الصَّيد.كلبفيلهمرخَّصثمَّ؟"،الكلابوبالبالهم

كلبَأو،صيدٍكلبَإلاالكلاببقتل!ادلّهرسولأمرعمر:ابنوقال

،الكلاببقتل!ييهاللّّهرسولأمرنا:مغفَّلبناللّهعبدوقال)2(.ماشيةٍأوغنمٍ

وكلبالصَّيدكلبفيرخَّصثمَّ،ً؟"الكلابوبالبالهم"ما:قالثمَّ

)3(.الغنم

والغنمالصَّيدكلبفيالرُّخصةأنَّعلىفدلَّ،""الصَّحيحفيوالحديثان

افتنائهفي!ادلّهرسولأذنالذيفالكلب،الكلاببقتلالأمربعدوقعت

فإنَّ،بقتلهأمرالذيالكلبدونَ،خبيثٌأنَّهوأخبرثمنهحرَّمالذيهو

تجْرِولم،ثمنهحكمبيانإلئالأمَّةتحتاححتَّيمستبقًىغيربقتلهالمأمور

إلىداعيةٌالحاجةفإنَّ،افتنائهفيالمأذونالكلببخلاف،وشرائهببيعهالعادة

فدبل،ببيعهعادتهمتجْرِلممابيانإلىحاجتهممنأولىثمنهحكمبيان

بقتله.أُمِروا

.(44ه)صتقدموقد،خديجبنرافعحديثمن(1)568مسلماخرجه(1)

مسلم.لفظوهذا(،5711)ومسلم)3323(البخاريأخرجه2()

28(.0)مسلمأخرجة)3(
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لحرصعادةًالأموالفيهاتُبذَلالَّتيالأربعةذكر!ي!أنَّههذايبيِّنوممَّا

الكلب،وبائعوالحجَّاموالكاهنالزَّانيةتأخذهماوهيعليها،النُّفوس

الَّتيالكلابمنهوتخرج،ببيعهالعادةتجْرِلمكلبٍعلىهذايُحملفكيف

ظهرهذاتبيَّنوإذا.امتناعهالبيِّنالممتنعمنهذاببيعها؟العادةجرتإنَّما

أبعد.فيهاالنَّسخدعوىبلالحجَّام،أجرةخبثنسخمنبهشبِّهمافساد

الحجَّام"كسب:قولهيعارضفلاأجرهالحجَّام"شيوِوّالنَّبيِّإعطاءوأمَّا

وإمَّا،واجبٌإمَّاإعطاؤهبلخبيثا،إعطاءهإنَّ:يقللمفإنَّه؛"خبيثٌ

إلىبالنِّسبةوخبثهالاَخذ،إلىبالنِّسبةخبيثٌهوولكنجائز،وإمَّا،مستحنبّ

!والنَّبيُّسمَّىفقد؛تحريمهذلكمنيلزمولم،الكسبخبيثفهو،أكله

الحجَّام"شًي!النَّبيِّإعطاءمنيلزمولاأكلهما،إباحةمعخبيثينِوالبصلالثُّوم

العطيَّةَالرَّجلَلأعطي"إنِّي:قالفإنَّهطيبا؛أكلهكونعنفضلًاأكلةحِلُّأجرَه

مالمنقلوبُهمالمؤلَّفةَيُعطيكانقد!ي!والنَّبي1ُّ(.)نارًا"يتابّطُهابهايخرج

ماوالطَّاعةالإسلاممنليبذُلوا؛إليهحاجتهموعدمِغناهممعوالفيءالزَّكاة

بلالأخذ،علىبذْلِهتوقُّفلهميحلُّولاالعطاء،بدونبذلُهعليهميجب

.عوضٍبلابذلهإلىالمبادرةعليهميجب

جائزًايكونقدوالبذلالعقدأنَّ:الشَّرعأصولمنمعروف!أصلوهذا

الآخر،الطَّرفمنمحرَّمًاأومكروهًا،الطَّرفينأحدمنواجبًاأومستحبًّاأو

يأخذه.أنالآخذعلىويحرم،يبذلأنالباذلعلىفيجب

لكنَّ،والبصلالثُّومأكلخبثجنسمنالحجَّامأجرفخبثوبالجملة

بنعمرحديثمن(1/64)والحاكم3(414)حبانوابن(40011)أحمدأخرجه(1)

اللَّةُ!عَتهُ.رَالخطاب
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التوفيق.وبادلّّهلمكسبِه)1(،خبيثوهذالرائحتِه،خبيثهذا

وأحلُّها؟المكاسبِأطيبُفما:قيلفإن

للفقهاء:أقوالٍثلاثةفيههذا:قيل

التِّجارة.كسبأنَّهأحدها:

ونحوها.كالحجامةالدَّنيئةالصَّنائعغيرفياليدعملأنَّه:والثَّاني

الزِّراعة.2()أنَّه:والثَّالث

أحلَّهاأنَّوالرَّاجحونظرًا،أثرًاالتَّرجيحمنوجههذهمنقولٍولكلِّ

أُبِيحما)3(الغانمينكسبُوهو!ي!،اللّّهرسولرزقُمنهجُعِلالذيالكسبُ

،غيرهمنأكثرمدحُهالقراَنفيجاءقدالكسبوهذا،الشَّارعلسانعلىلهم

وخاتمخلقهلخيرادلّهاختارهولهذا؛غيرهمعلىيُثْنَلمماأهلهعلىوأُثنِي

اللّهيُعبدحتَّىالسَّاعةيديبينبالسَّيف"بُعِثتُ:يقولحيث،ورسلهأنبيائه

والصَّغارالذِّلَّةوجُعِل،رُمْحيظِلِّتحتَرزفيوجُعِل،لهشريكلاوحدَه

لأعداءوقهرٍوشرفٍبعزَّةٍالمأخوذالرِّزقوهو)4(،"أمريخالفمنعلئ

أعلم.وادلّّه.غيرهكسنبٌيقاومهفلا،ادلّّهإلىشيءٍأحبَّوجُعِل،ادلّّه

)1(م:"لكسبة".

)2(ص،د،ز:"أنها".

"."الغانمينالفاعلاسممفعول"أبيحو"ما.النسخخلاف"وما":المطبوعفي)3(

"مسندفيوالطبراني)848((""مسندهفيحميدبنوعبد(4115)أحمدأخرجه(4)

عنعطيةبنحسانعنثابتبنالرحمنعبدعنطرقمن(135)1/"الشاميين

وللحديث،حفظهفيمتكلمالرحمنوعبد.بهعمرابنعنالجرشيمنيبابي

فيالألبانيالحديثوصحح،منهالأخيرالشطر(3104)داودأبووأخرجشواهد،

.(621)9"لإرواءا"

478



فصل

وضِرابهاحلعَسْبِبيبعفي!ي!اخبمهفي

عَسْبعننهى!لمج!النَّبئَيأنَّعمرابنعن)1(البخاريِّ""صحيحفي

الفَحْل.

ضِراببيععننهى!يوّالنَّبيَّأنَّجابرعن)2("مسلم"صحيحوفي

الجَمل)3(.

لكونإمَّابيعًا؛ضِرابهأجرةوسمَّى)4(،للاولتفسيرالثَّانيوهذا

حفَيقةوهو،مائهعينمقابلةفيمبذولىفالثَّمنله،الذيالماءهوالمقصود

بيعوهيمعاوضةٍعقدهيإذبيعًا،لذلكإجارتهسمَّىأنَّهوإمَّا،البيع

نُهِيالذيهووهذا،للضِّرابالفحليستأجرونأنَّهموالعادة،المنافع

قولوهذا،إجارةًأوبيعًا)6(سوام!كان،باطلعليهالواردوالعقدعنه)5(،

وأصحابهم.حنيفةوالشَّافعيُّوأبوأحمدمنهمالعلماء،جمهور

علىعقدٌلأنَّهالجواز؛عنديويحتمل)7(:عقيلٍبنالوفاءأبووقال

يدخلالفحلوماء،مقصودةٌمنفعةٌوهي،الأنثىعلىونَزْوِهالفحلمنافع

)2284(.برقم)1(

)1565(.)2(برقم

".الفحل":والمطبوعالنسخبقيةوفي".مسلمصحيحو"،حمد،فيكذا)3(

."لأولا"ز:د،(4)

.د،صفيليست"عنه")5(

"كانت".ص،د،ز:)6(

203(.)6/"المغني"فيكما)7(
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اللَّبنليحصلالظِّئر؛علىكالعقدفيكوننَزْوِه،عقيبَحصولهوالغالبتبعًا،

تبعًا،يدخلالماءفانَّ،ماءٍبئروفيهاأرضًااستأجرلووكماالصَّبيِّ،بطنفي

المتبوعات.فييُغتفرلاماالأتباعفييُغتفروقد

فقال،التَّفصيلأصحابهذكرهوالَّذي،جوازهعنهفحُكِيمالكوأمَّا

بيعومنها:الشَّارعنهيجهةمنالعقدفسادبابفي)1("الجواهر"صاحب

وهو،الأنثىلِقاحعلىالفحلاستئجارعلىفيهالنَّهيويُحمل،الفحلعَسْب

عليها)2(يحملهأنعلىاستأجرهإنفأمَّ!،تسليمهعلىمقدورٍغيرلأنَّه؛فاسدٌ

تسليمه.علئومقدورٌ،نفسهفيمعلولمأمدهوإذ،جائزٌفذلكمعلومةًدفعاتٍ

علىويحرم،حالٍكلِّعلىبهالعقدوفسادُمطلقًاتحريمُهوالصَّحيح

فيمالهبذللأنَّه؛المعطيعلىيحرمولا،ضِرابهأجرةأخذُالاَخذ)3(

وأجرةالحجَّامكسبفيكماهذامنيُمنعولا،إليهيحتاجمباحٍتحصيل

للضِّراب،الفحلاستئجارمنيعتادونهعمَّانهى!والنَّبيُّالكَسَّاح)4(.

والمعتاد،الواقعغتِرعلىكلامهحمْلُيجوزفلاعَسْبه،بيعَذلكوسمَّى

ليسأنَّهالمعلومومن.بالنَّهيقصدالذيأنَّهمع،البيانمنالواقعوإخلاءُ

،معلومةٌدَفَعاتلهالذيالأنثىعلىالفحلنَزْوفيصحيحغرترللمستأجر

ماله.بذلَولأجله،وثمرتهذلكنتيجةغرضهوإنَّما

.(2124/)"الممينةالجواهرعقد"(1)

الجواهر".و"عقدالنسخخلاف"عليةينزوأنعلىيستأجرهأن"فأما:المطبوعفي2()

الاَتية""المعطيبقرينةالصوابهووالمثبت.النسخخلاف"الاخر":المطبوعفي)3(

بعد.فيما

.الكنَّاسأي(4)
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:عللٍبعدَّةالتَّحريمعُلِّلوقد

فإنَّ،الاَبقإجارةَفأشبهَ،عليهالمعقودتسليمعلىيُقدَرلاأنَّهإحداها:

وشهوته.الفحلباختيارمتعلِّقذلك

فإنَّهبالعفَد،إفرادهيجوزلاممَّاوهوالماء،هوالمقصودأنَّ:الثَّانية

لمصلحةاحتُمِلَتفإنَّه!الظِّئر،إجارةبخلافوهذا،والعينالقدرمجهول

غيرها.عليهايقاسفلاالآدميِّ،

الشَّريعةمحاسنمنذلكعنالنَّهيإنَّ-:أعلموالدّه-يقالوقد

المعاوضاتلعقودمحلًّاوجَعْلَه،بالأثمانالفحلماءمقابلةفإنَّوكمالها،

أعينهممنساقطعندهمذلكوفاعلُالعقلاء،عندمستهجنمستقبحهوممَّا

للحُسنميزانًاالمسلمينسيَّمالاعبادهفِطَرَسبحانهاددّهجعلوقد.أنفسهمفي

المسلمونرآهوماحسن،اللّّهعندفهوحسنًاالمسلمونرآهفماوالقُبح،

)1(.قبيحٌاللّهعندفهوقبيحًا

عليه،يُعاوَضممَّاهوولاله،قيمةَلاالفحلماءأنَّبيانًاهذاويزيد

لصاحبفالولدفأولدها،،غيرهرَمَكَةِ)2(علىلرجلٍفحلنزالوولهذا

له،قيمةولاالماء،مجرَّدإلاالفحلعنينفصللملأنَّهاتِّفاقًا؛الرَّمكة

بينهمالنَّاسليتناولهضِرابهعلىالمعاوضةَالكاملةالشَّريعةهذهفحرَّمت

الفحلبصاحبإضرارٍغيرمن،إليهالمحتاحالنَّسلتكثيرمنفيهلمامجَّانًا،

قالكمامجَّانًا،هذابذلإيجابالشَّريعةمحاسنفمن،مالهمننقصانٍولا

حسن.وإسنادهاللَّةُ!صكَتهُ،رَمسعودابنعلىموقوفًا36(00)أحمدأخرجه(1)

للنَّسل.تُتخذالتي)البِرذَونة(الفرسأنثيهي2()
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يضرُّحقوقٌفهذه(.1دَلْوِها")وإعارةَفَحْلِهاإطراقَحقِّهامن))إنَّ:!ي!النَّبيُّ

مجَّانًا.بذْلَهاالشَّريعةفأوجبت،بالمعاوضهَإلامنعُهابالنَّاس

ساقأو،هديَّةًالفحلصاحبإلىالائثىصاحبأهدىفإذا:قيلفإن

أخذُها؟لهفهل،كرامةًإليه

يحلَّلمالناظر)2(فيوالاشتراطالمعاوضةوجهعلىذلككانإن:قيل

وإن:والشَّافعيِّأحمدأصحابقال.بهبأسفلاكذلكيكنلموإن،أخذُهله

أصحابناواحتجَّجاز،إجارةٍغيرمنكرامةًأوهديَّةًالفحلصاحبَأعطى

ذكره،"بأسَفلاكانَّإكرامًا"إذا:قالأنَّهع!ياّلهالنَّبيِّعنأنسعنرويبحديثٍ

وقدخرَّجه)4(،منولاالحديثهذاحالَأعرِفُولا)3(.""المغنيصاحب

مثليكونألا:لهفقيل،خلافهعلى()هالقاسمابنروايةفيأحمدنصَّ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

من)5896(البخاريوبنحوه،ا!كلَئهُدلَّهجابرحديثمن()889مسلمأخرجه

ا!كلَتهُلتَّهتهريرةأبيحديث

"."الباطن:المطبوعوفي.النسخفيكذا

/6(30.)3

(4672)والنسائي(2741)الترمذياخرجهوالحديث،بالمعنىقدامةابنذكره

""المختارةفيالمقدسيالضياءطريقةومن-(621)6/""الأوسطفيوالطبراني

مالكبنانسحديثمن5(45)5/"الكبرى"السننفيوالبيهقي-(531)7/

رسوليا:فقال،فنهاه؟الفحلعسبعن!مّالنبيسألكلابمنرجلًاأناللَّةُ!كَتهُرَ

حسنحديث"هذا:الترمذيقال.الكرامةفيلهفرخص،فنكْرَمالفحلنُطرِقإنا،اللّة

".غريب

03(.4)6/السابقالمصدرفيكما
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فيأعطى!ي!النَّبيُّأنَّيبلغنالم:فقالعنه؟منهيًّاكانوإنيُعطى،الحجَّام

الحجَّام.فيبلغناكماشيئًاهذامثل

فحمله،تأويلِهأوظاهرهعلىأحمدكلامحمْلفيأصحابناواختلف

فيمقتضاهتُرِكَلكنالنَّظر،مقتضىهذا(:1)وقال،ظاهرهعلىالقاضي

فيمحمدأبووقال.القياسمقتضىعلىعداهفيمافبقيالحجَّام،

أرفقُوالجوازالتَّحريم،علىلاالورععلىيُحملأحمدكلام)2(:""المغني

أعلم.واللّّه.للقياسوأوفقُ،بالنَّاس

الناسفيهيشتركالذيالماءبيعمنالمنعفي!ي!حكمهذكر

عنلمجي!اللّّهرسولنهى:قالجابرحديثمن)3("مسلم"صحيحفيثبت

الماء.فَضْلبيع

0)4(
بيعوعن،الفحلضِراببيععن!يطاللّهرسولنهى:قالعنهوفيه

محك!تط.اللّّهرسولنهىذلكفعن،لتُحْرَثوالأرضالماء

تَفنَع"لا:صقالاللّهرسولأنَّهريرةأبيعن(")ه"الصَّحيحينوفي

لتمنعواالماءفضلَتمنعوا"لاآخر)6(:لفظٍوفي،الكلأ"بهلتَمنعَالماءفضلَ

السابق.المصدرفيكما(1)

)2(/6(4.)03

34(./1)565برقم)3(

35(./1)565برقم4()

36(./1)566ومسلم)2353(البخاري()ه

37(.1/)566"مسلم"صحيح)6(
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وقال)2(،الكلأ"بهلِيُباعالماءفضلُيُباع"لااَخر)1(:لفظوفي،الكَلَأ"به

الكَلأ".فضْلَبهلتمنعواالماءفضْلَتمنعوا"لا:طرقهبعضفيالبخاريُّ)3(

عنجدِّهعنأبيهعنشعيبٍبنعمروحديثمن)4("المسند"وفي

".القيامةيومفضلَهاللّهمنعهكَلَئِهفضْلَأومائهفضْلَمنع"من:قال!ي!النَّبيِّ

!ياّله:اللّهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمن((")ْماجهابن"سننوفي

والنَّار".والكلأالماء:يُمْنَعنلا"ثلالث

))المسلمونَّع!ي!:اللّّهرسولقال:قالعبَّاسٍابنعنأيضًا)6(""سننةوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

1/38(.)566("مسلم"صحيح

.المطبوعمنساقطةالكلأ"...يباعلاآخر:لفظ"وفي

)2354(.برقم

أحمدوأخرجه.ضعيفوهو،سليمأبيبنليثإسنادهوفي)6673(.برقم

بناددّهعبدعنموسىبنسليمانعنراشدبنمحمدطريقمنأيضًا)6722(

فيالطبرانيوأخرجه.ادلّهعبدمنيسمعلمسليمانلأنانقطاعإسنادهوفيعمرو،

عنالأعمشعنجريرعنالقردوسيالحسنبنمحمدطريقمن)39("الصغير"

شاهدولهبها،يتقوىشواهدوللحديث.ضعيفوالقردوسي،بهشعيببنعمرو

فيالألبانيصححهوالحديث)9236(،البخاريصحيحفيهريرةأبيحديثمن

.(1)422"الصحيحة"السلسلة

صحيح.!رإسناده2(،)473برقم

أحمدأخرجهوقد.ضعيفوهو،خراشبناددّهعبدإسنادهوفي2(،)472برقم

(482)6/"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومن)3477(داودوأبو23(820)

الغليل""إرواء:وينظر."حرام"وثمنه:زيادةدون!يهالنبيأصحابمنرجلعن

(5251).
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.((حراموثمنهوالنَّار،والكلأالماء:ثلاثٍفيشركاء

ادلّّهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمن(1)"البخاريِّ"صحيحوفي

عذابولهميزكِّيهم،ولا،القيامةيومَإليهموجلَّعزَّاللّّهينظرلا))ثلاثةٌ:!ي!

إمامةبابعورحلالسَّبيل،ابنَفمنَعَهبالطَّريقماءٍفَضْلِعلىكانرجلٌ:أليم

ورجلٌسَخِط،منهايُعطِهوإنَّلمرضي،منهافإنَّأعطاهللدُّنيا،إلايبايعهلا

وكذا،كذابهاأُعطِيتُلقدغيرهإلهلاوالذي:فقالالعصربعدسِلْعةًأقام

وَأَتمَنِهِؤثَمَنًابِعَفدِأللَّهِ!ثئتَرُوتَالّذَينَإِنَّ)الآيةهذهقرأثمَّ("،رجلفصدَّقه

77،.:عمران]اَلالاَيةقَلِملًا!

فجعل!ي!،النَّبئأبياستأذن:قالتبُهَيْسةعن)2(داود"أبي"سننوفي

:قال؟منعةيحلّلاالذيالشَّيءماادلّّه،نبيَّيا:قالثمَّ،ويلتزمهمنهيدنو

يا:قال،""الملح:قال؟منعهيحلُّلاالذيالنشَّيءما،نبيُّادلّّهيا:قال،"الماء"

".لكخيزالخيرَتفعل"أن:قال؟منعهيحلّلاالذيالشَّيءما،نبيُّاللّه

وجعله،والبهائمالعبادبينمشتركًاالاصلفيسبحانهادلّهخلقهالماء

قال.عليهوتَنَأ)3(عليهأقامولو،أحدٍمنبهأخصَّأحديكونفلا،لهمسقيًا

ذكره،عليهالتَّانئ)4(منبالماءأحقُّالسَّبيلابنُ:اكأيلَّهُعَئهُرَالخطَّاببنعمر

)2358(.برقم)1(

(4/2602)"الكبير"فيوالطبراني(4951)5أحمدوأخرجه(،661)9برقم2()

يقالامرأةعنأبيةعنمنظوربنسيارعن2(47)6/"الكبرى"السننفيوالبيهقي

مجاهيل.وكلهم.بهبُهيسةلها

بة.أقام:بالمكانوتَنَأَ.تصحيف"،"وبنى:النسخبعضفي)3(

تصحيف.""الباني:مز،د،،ص(4)
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)2(.شاربٍأوَّلُالسَّبيلابن:هريرةأبووقال(.1عنه)عبيدأبو

بمنزلةوهو،الحديثفيالمذكورغيرفذاكقِربتهأوإنائهفيحازهمافأمَّا

والملح،والكلاكالحطببيعها،أرادثمَّمِلْكهإلىحازهاإذاالمباحاتسائر

فيبيع،حَطَبٍمنحُزْمةًفيأخذحبلا،أحدكميأخذلأن)ا:!ي!النَّبيُّقالوقد

رواه."مُنِعأوأُعطِيالنَّاسَيسألأنمنلهخيز،وجهَهبهااللّّهفيكفَّ

)3(.لبخاريُّا

!لمج!ادلّّهرسولمعشَارِفًاأصبتُ:قالأنهعليعن)4(""الصحيحينوفي

بابعنديومًافأنختُهمااَخر،شازفًا!ي!اللّهرسولوأعطاني،بدرٍيوممغنمٍفي

الحديث.وذكر.لائيعهإذخرًاعليهماأحملأنأريدوأناالأنصار،منرجلٍ

السَّمكوكذلك،وإحرازهأخذهبعدالمباحوالحطبالكلافيفهذا

أيضًاالنَّهيمحلُّولا،بالضَّرورةالنَّهيمحلَّهذاوليس،المباحاتوسائر

والحَجْرُمنعُهايمكنلاهذافانَّ؛النَّاسبينالمشتركةالكبارالأنهارمياهبيع

إذاالأمطارمنالمنتقعةالمياهأحدها:،صورٌالنَّهيمحلُّوإنَّماعليها،

فيوالبيهقي(،901)9"الأموال"فيزنجويةابنايضًاواخرجه)738(،""الأموالفي(1)

.(01/4)"الكبرىالسنن"

فيوالطبراني(،5701،1011)""الأموالفيزنجويهوابن(،11401)احمدأخرجة2()

عنهشيمعنطرقمن(1هه)6/"الكبرىالسنن"فيوالبيهقي)252(،الصغير""

عنبلغنى:قالعوف،عنالمباركابنورواهمرفوعًا.هريرةأبيعنرجلعنعوف

.(551)6/للبيهقى"الكبرىالسنن"فيكماقولهمنفذكره،هريرةأبي

.(4711)برقم)3(

.()7917ومسلم)2375(البخاري(4)
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منبهاأحقَّأحاوليسالنَّإس،بينمشتركةفهي،مباحةٍأرضٍفياجتمعت

بيعهيحلُّلاالنَّوعفهذا.اددّهشاءإنسيأتيكما،أرضهلقرببالتَّقديمإلاأحدٍ

لمم!فضْلَمنَعَإذفضْلِه،ومنْعِاددّهلوعيدِمستوجبٌعإصٍومإنعه،منعهولا

.يداهتعمل

حفَرَأوالماء،فيهايجمعحُفرةًلهالمملوكةأرضهفياتَّخذفلو:قيلفإن

بيعه؟لهويحلّ،بذلكيملكهفهلبئرًا،

والكلأملكهفيالنَّابعالماءكانومتى،غيرهمنبهأحقُّأنَّهريبلا:قيل

بذلُه،عليهيجبلمودوابِّهماشيتَهوشربلشربهكفايته(1وَفْقَ)والمعدن

مَنتوعَّدإنَّمافإنَّهمحك!ي!،النَّبيِّوعيدتحتيدخللاوهذاأحمد)2(.عليهنصَّ

هذا.فيفضْلَولاالمإء،فَضْلَمنع

فصل

آدميُّمثلُهإليهواحتاج،وزرعهبهإئمهوحاجةحاجتهعنمنهفضَلَوما

ويسقيويشربالماءإلىيتقدَّمأنواحدٍولكلِّ،عوضٍبغيربذلَه،بهائمهأو

وساقيَالشَّاربَيلزمولا،ذلكمنمنعهالماءلصاحبوليس،ماشيته

نألهأومجَّانًا،والحبلوالبَكَرةالدَّلولهيبذلأنيلزمهوهل.عوضٌالبهائم

إعارةوجوبفيأحمدلأصحابوجهانوهما،قولينعلى؟أجرتهيأخذ

.الماعونمنوهو،وجوبُهدليلًاأظهرهما،إليهالحاجةعندالمتاع

تحريف.،"فوق":المطبوعوفي.الصوابوهو،النسخفيكذا(1)

377(.)6/"المغني"فيكما)2(
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أنَّ:يعني.البنياندونوالبريَّةالصَّحاريفيهذاإنَّما(:1أحمد)قال

صاحبه.بإذنإلاإليهالدُّخولُلاخدٍفليسالماءفيهكانإذاالبنيان

عنروايتانوهما،قولانفيه؟غيرهلزرعمائهفضلبذلُيلزمهوهل

أحمد)2(:الإمام

فيلةحرمةلاالزَّرعلأنَّ؛الشَّافعيِّمذهبوهو،يلزمهلاأحدهما:

الماشية.بخلاف،سَقْيُهصاحبهعلىيجبلاولهذا،نفسه

وعمومها،المتقدِّمةبالأحاديثالقوللهذاواحتجَّبذلُه،يلزمه:والثَّاني

حزإليهكتببالوَهْط)3(أرضةقيِّمأنَّوعمرٍبنالدّهعبدعنرُوِيوبمَّا

إليهفكتبألفًا،بثلاثينيُطلَبفضْلالماءمنلهوفضَلَ،أرضهسقىأنَّه)4(

سمعتُفائِّي،فالادنىالأدنىاسْقِثمَّ(،قِلْدَك)ْأَقِمْو:عمرٍبناللّهعبد

الماء)6(.فضلِبيععنينهى!اللّهرسول

378(.)6/السابقالمصدرفيكما(1)

السابق.المصدرفيكما)2(

بستانًاكانوقد،والطلحوالسمرالعضاهيُنبتالمستويالمطمئنالمكان:الوهط)3(

ألفألفعلىكانكَرْموهو،وجمناميالثلاثةعلىبالطائفالعاصبنلعمرو

386(.)5/"البلدانمعجم"انظر:.بدرهمخشبةكلّاشترىخشبة

"أن".ز:د،ص،(4)

الشِّرب.يومالقِلْد:""الأموالفيعبيدأبوقالالماء،منالنصيبالقِلْد:(5)

"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومن34(0)(""الخراجفياَدمبنيحىاخرجه)6(

(الأموال"فيزنجويهوابن)748(""الأموالفيسلامبنالقاسموعلقه(،61)6/

مختصرًا.(4662)والنسائي)6722(أحمد"مسند"فيوأصله(،11)18
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كالماشية.(1فحُرِّم)،وإفسادهإهلاكُهالزَّرعسقيمنمنعهوفي:قالوا

ماله،إهلاكإلىالتَّسبُّبيجوزفلاحرمةٌفلصاحبهله"حرمةَ"لا:وقولكم

نأويحتملالمقدسيُّ)2(:محمَّدٍأبوقالللزَّرع؟حرمةَلاأنَّهلكمسلَّمومن

وذلكمحرَّلم،وإتلافهمنهيُّعنها،المالإضاعةفإنَّ،عنهالحرمةنفيئيُمنَع

حرمته.علىدليلٌ

فهل،مستنبطةٌعينأو،نابعةبئرٌدارهأوأرضهفيكانفإذا:قيلفإن

والدَّار؟الأرضلملكتبعًالهمِلْكًاتكون

الماءوأمَّا،الأرضلمالكفمملوكةالعينوأرضالبئرنفسأمَّا:قيل

الشَّافعيِّ)3(:لأصحابووجهانأحمد،عنروايتانهم!،قولانففيه

ملكه،إلىالأرضتحتمنيجريلأنَّه؛مملوكٍغيرأنَّه:أحدهما

ملكه.إلىالنَّهرفيالجاريفأشبه

مام!،ولاَخرأرضٌلهرجلِفيأحمد)4(قال،لهمملوكأنَّه:والثَّاني

لا:فقالبينهما،وَيكونالزَّرع،فيالماءوصاحبالأرضصاحبفاشترك

بكر.أبياختيارالقولوهذا.بأس

والمُومِيا)5(والنِّفْطكالقَار،الأملاكفيالجاريةالمعادنالماءمعنىوفي

كالماشية.حرمةللزرعصارأي(1)

937(.)6/"المغني"في2()

.(541)6/"المغني"انظر:)3(

السابق.المصدرفيكما)4(

انظر:.الغيرانسموتمنتسيلأرضيةرطوبةهي:بعضهموقال.معدنيقار:الموميا5()

.(01/134)"العربيةالمعاجم"تكملة
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فيالرِّوايتينعلىيُخرَّجذلككلُّ،أرضهفيالنَّابتالكلاوكذلك،والملح

قالالاسياء.هذهفكذلكيُمْلَك،لاالماءهذاأنَّالمذهبوظاهرالماء.

يُسألاللّّهعبدأباسمعت:الأثرموقال.البتَّةَالماءبيعيُعجِبنيلاأحمد)1(:

يتَّفقون،يومانولهذا،يولملهذاأَرَضُوهم)2(،منهتَشرَبنهرٌبينهمقومٍعن

،أدربدما:قال؟بدراهمأُكرِيه،إليهأحتاجولايوميفجاء،بالحصصعليه

إنَّما:قال،يُكرِيهإنَّما،يبيعهليسإنَّه:قيلالماء.بيععنفنهى!ياّلهالنَّبيُّأمَّا

انتهى.!البيعإلاهذاشيءٍفأيُّلِمُحسِّنوه،بهذااحتالوا

وهذه.بيعهمنالمنععلىظاهردليلالماءفيالنَّاساشتراكوأحاديث

أرضفيالنَّاسبهاابتُلِيقدالَّتيهيا!ةددأبمأحمدعنهاسُئلالَّتيالمسألة

منالشُّربمنحقّلهيكونوالبستانالأرضفإنَّوغيرها،وبساتينهالشَّام

00.!)3(
أحمدتوقففقد،ماءهوُيؤجِر،وحوانيتدورًايبنيهأو،عنهفيفصل،نهرٍ

إجارهب،هذاإنَّ:لهقيلفلمَّاالماء،بيععننهى!فَّالنَّبيَّبأنَّأجابثمَّأوَّلًا،

وقواعد،البيعالعقدوحقيقة،اللَّفظتحسينوهي،حيلةٌالتَّسميةهذه:قال

سَقْيفيالتَّقديمحقُّلهكانإنَّمافإنَّهالماء،هذابيعمنالمنعتقتضيالشَّريعة

لهيجزلمعنهاستغنىفإذا،غيرهوبينبينهالمشتركالماءهذامنأرضه

.بعدهبهأولىإليهالمحتاجوكان،عنهالمعاوضة

يبيعأنلهيجزلم)4(،صاحبهمنهفأخذ،معدنٍعلىأقامكمنوهذا

.(461)6/""المغنيفيبعدهوماالقولهذاانظر(1)

("."المغنيفيلماموافقالنسخمنوالمثبت."أرضهم":المطبوعفي)2(

تصحيف."فيفصل"،:المطبوعفي)3(

"."حاجته:المطبوعوفي.النسخجميعفيكذا(4)
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طريقٍأورَحْبةٍفيالجلوسإلىسبقمنوكذلك.عنه()1نزوعهبباقيه

يجز.لممقعدَهوآجَرعنهااستغنىفإذاجالسًا،داممابهاأحقُّفهو،واسعةٍ

فهو،إليهبدوابِّهفسبق،عُشْنبٌأوكلاٌكانَّفيهاإذاالمباحةالأرضوكذلك

عنهفضَلَماوبيعَمنهاالخروحَطلبفإذا،فتِهدوابُّهدامتمابرِعْييد)2(أحقُّ

فيهلهيبقَلمأرضهفارقإذافإنَّهسوا!،الماءهذاوهكذا.ذلكلهيكنلم

أرضه.فيهوولا،بةلهاختصاصَلاالذيالكلابمنزلةوصار،حقٌّ

منمنفعةفهو،أرضهنفسفيالماءهذاأنَّبينهماالفرق:قيلفإن

فإنَّالصُّور،منذكرتمم!بخلافمنافعها،كسائربملكهافملكهمنافعها،

خاصَّةً.سبقإذاوالتَّقديمالانتفاعحقُّلهوإنَّمامِلْكه،منليستالأعيانتلك

حقًّاذلكوجعل،بيعهجوَّزمنجوَّزلأجلهاالَّتيالنُكتةهيهذه:قيل

مععليهالمعاوضةيملككماوحدهعليهالمعاوضةفمَلَكَ،أرضهحقوقمن

فيهاادلّّهأودعهاالَّتيالعينملكفيلاالانتفاعفيأرضدحقُّ:فيقال،الأرض

التَّحجُّرفيغيرهعلىالانتفاعتقديمفيحقَّهوجعل،الاشتراكبوصف

واشتمالهوحكمتهالشَّرعقواعدتقتضيهالذيهوالقولفهذا.والمعاوضة

شيئًا،منهفأخذ،إذنهبغيرغيرهدخلفإذاهذاوعلى،العالممصالحعلى

فيهاحصلأو،طائرٌأرضهفيعشَّترلومافأشبهَ،الأصلفيمباحلأنَّهمَلَكَه،

.فأخذهإليهفدخل،سمكٍعنماؤهانَصَبَأوظبي،

بغيرمِلكهفيدخولديجوزوهلمِلكه،دخولمنمنعهلهفهل:قيلفإن

إذنه؟

"."نزعه:المطبوعفي(1)

".برعيه":المطبوعفي2()
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بغيرذلكلأخْذِملكهدخوللهيجوزلاأصحابنا:بعضقالقد:قيل

نصَّقدبلأحمد،الإمامكلامفيولا،الشَّارعكلامفيلهأصللاوهذا.إذنه

ليستالأرضكونمع(1()]مغصوبةأرضٍفيالرَّعيجوازعلىأحمد

أنَّهفالصَّواب.منهممنوعالرَّعيلغيرودخولها،مستأجرةًولالهمملوكةً

مالكها،استئذانغالبًاعليهيتعذَّروقد،أخْذُهلةمالأخْذِدخولهالهيجوز

الأرضومالكالكلأ،ورعْيِبهائمةوسَقْيِالشُّربإلىاحتاجقدويكون

)3(.بهبيِّنًاإضرارًا)2(ذلكفيكانبإذنهإلادخولهامنمنعناهفلو،غائبٌ

منمنعُةالأزضلصإحبليسلأنَّه؛الإذنلهذافائدةلافإنَّهوأيضًا

عليهحرالموهذا،لهيأذنلمأنَّهيقدَّرمافغاية،تمكينُهعليهيجببل،الدُّخول

.الإذنعلىدخولهتوقُّففيفائدةَفلاالدُّخول،منمنعةلهيحلُّلاشرعًا

إلاالشَّارعلهجعلهالذيحقِّهأخذمنيتمكَّنلمإذافإنَّهوأيضًا

علىيُعثِره)4(إذنهبغيردخولهكانلوبلىشرعًا،فيهمأذونٌفهو،بالدُّخول

وأالصَّحراءفيكانإذافأمَّا،إذنٍبغيرالدُّخوللهيجوزلافإنهوأهلِهحريمه

)لَّ!رَ:تعالىقالوقدوغيره،بإذنٍالدُّخولفلةبها،أنيسَولابئرٌفيهادارٍ

وهذا.،92:]النور!ولَّض!عًصفيهَابُورتًاغَيزَ!سَكُونَةِتَذخُواأَنعَليَيهؤُجُنَاخ

".مباحةغير":مكانهالمطبوعوفي.كلمتينبقدرالأصولجميعفيبياضهن!(1)

38(.0)7/"و"المغني336(4)"الكوسج"مسائلمنوالمثبت

والجارالظرفبعدونصبه،لكاناسمًالكونهالرفعوالصوابمنصوبًا،النسخفيكذا)2(

شائع.خطأوالمجرور

النسخ.خلافببهائمة""إضرار:المطبوع!ا)3(

"."لغيرة:المطبوعوفي.النسخفيكذا)4(
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منقبلُمنعهمقدفإنَّه،إذنٍبلاالدُّخولهوالجناحعنهرفعالذيالدُّخول

هنا:والاستئناسأهلها،علىوبسلِّموايستأنسواحتَّىبمِوخهملغيرالدُّخول

فيالجناجعنهمرفعثمَّ)1(،كذلكالسَّلفبعضقراءةفيوهي،الاستئذان

الدُّخولجوازعلىذلكفدلَّ،متاعهملأخْذِالمسكونةغيرالبيوتدخول

ظاهرفهذاوالكلأ،الماءمنحقِّهلأخْذِ،المسكونةغيروأرضهغيرهبيتإلى

التَّوفيق.وبادلّهأحمد،نصِّمقتضىوهو،القراَن

يجوز؟هلنفسها،والعينالبئربيعفيتقولونفما:قيلفإن

ماءفضلبيععننُهِيإنَّماأحمد)3(:الإمامقاليجوز)2(،نعم:قيل

بمائها.أحقُّومشتريها،والعيننفسهاالبئربيعويجوز،قرارهفيوالعيونالبئر

"من:قال!ي!النَّبيَئفإنَّ،السُّنَّةعليهدلَّالذيهوأحمدالإمامقالهالذيوهذا

،قالكماأو"الجنَّةولهالمسلمينعلىبهايوسِّع4(رُومةَ)بئريشتري

وكان،للمسلمينوسَبَّلها!س!النَّبيِّبأمريهوديٍّمنعفَّانبنعثمانفاشتراها

عشرباثنينصفهامنهانزبعثمانأنَّالحديثوفيماءها.يبيعاليهوديُّ

نأوإمَّايومًا،أناوآخذهايومًاتأخذهاأنإمَّااختَرْ:لليهوديِّقالثمَّألفًا،

النَّاسفكانويومًا،يومًافاختاردلوًا،عليهاوأَنْصبِدلوًاعليهالكتَنْصِب

"تفسيرانظر:جبير،بنوسعيدمسعودوابنكعببنوأبيّعباسابنعنذلكرُوي(1)

2(.14-1/923)7"الطبري

.المطبوعمنساقطةيجوز"نعم"قيل)2(

147(.)6/""المغنيفيكما)3(

بئروفيها،الخندقعامالمشركوننزلها،وزعابةالجرفبينبالمدينةأرض:رومة(4)

.(401)3/"البلدان"معجمانظر:.رومة
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فاشتربئريعليَّأفسدت:اليهوديُّفقال،لليومينعثمانيومفيمنهايستقون

البئر،بيعصحَّةِعلىحجَّةهذافيفكان)1(.آلافٍبثمانيةفاشتراهباقيَها،

الماءق!مةوجوازمنهإ،يسقىمابيعوصحَّةِوتسبيلها،شرائهاوجواز

وليسحقّفيهماقسمةوجوازبمائها،أحقَّالمالككونوعلىبالمهايأة،

.بمملوكٍ

منهيستقيأنواحدٍولكلِّيُمْلَك،لاعندكمالماءكانفاذا:قيلفان

فإنوسبَّلهإ؟البئرعثماناشترىحتَّىتحجُّرُهاليهوديَّأمكنفكيف،حاجته

منعليكمأشكلتبعًا،الماءودخل،مملوكةًوكانتالبئرنفساشترى:قلتم

الكلالأخذغيرهأرضدخولللرَّجليجوزأنَّهقرَّرتمأبَمموهوآخر،وجهٍ

الماءمِلْكإمَّابدَّ:ولاالأمرينأحدعلىتدلُّاليهوديِّبئروقضيَّةوالماء،

المباحمنفيهامالأخذالأرضدخوليجوزلاأنَّهعلىوإمَّا،قرارهبمِلْك

مالكها.بإذنإلا

هذينمنواحدٍإلىذهبمنبهيتمسَّكوقد،قويٌّسؤالمهذا:قيل

وحين،الإسلامأوَّلفيكانهذابأنَّعنهيجيبالأمرينِمنعَومن،المذهبين

الشوكةلهمذاكإذاليهودوكان،الأحكامتقرُّزوقبلَع!ي!،النَّبيُّقدِمَ

قدِملمَّ!والنَّبيُّع!ي!،عليهمجاريةًالإسلامأحكامتكنولم،بالمدينة

الأحكإم،استقرَّتثمَّ.لهيتعرَّصللم،بأيديهمماعلىوأقرَّهمصالحَهم،

""الاستيعابفيوهي(،1/531)("المدينة"تاريخفيشبَّةابنمختصرةالقصةأخرج(1)

والنسائي37(0)3الترمذيأخرجهوالحديث(.0401)3/البرعبدلابن

2(.9)5/معلقًا"البخاري"صحيحفيوأصلة36(،)80
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هذهقصَّةوسياق،الشَّريعةأحكامعليهموجرت(،1اليهود)شوكةوزالت

الأمر.أوَّلفيالمدينةَ!يوالنَّبىِّمَقدَمِحينكانتأنَّهافيظاهرالبئر

فصر

وغيرالكبار-كالأنهارمِلْكٍغيرمننابعًاكانفما،الجاريةالمياهفأما

وهو،بذلكيملكهلمرجلٍأرضإلىدخلولو،بحالٍيُمْلَكلم-ذلك

وصَيدُه.أخْذُه)2(واحدٍولكلِّ،بذلكيُمْلكفلا،أرضهإلىيدخلكالطَّير

كنقعفهومنها،يخرجثمَّفيهايجتمعبِرْكةًأومصنعًاأرضهفيلهجعلفإن

للشُّرببهأحقُّفهومنهايخرجلاكانوإنفيه،ماالنِّزاعمنوفيه،سواءٌالبئر

تقدَّم.ماحكمفحكمهعنهفضَلَوماوالسَّقي،

يخرجلاالبِركةفييَستقِرُّ)4(ماكانوإن)3(:""المغنيفيالشَّيخوقال

الأمطار.مياهفيسنذكرهماعلىبذلكيَمْلِكهأنَّهفالأولىمنها،

منونحوهافيهاتجتمعالأمطارلمياهالمتَّخَذةالمصانعفأمَّا:قالثمَّ

لأنَّهمعلومًا؛كانإذابيعهويصحُّماؤها،يُمْلكأنفالأولىوغيرها،البِرَكِ

مالكه.بإذنإلامنهشيءٍأخذيجوزفلاله،مُعَدٍّشيءٍفيحصَّلهمباج

ودليلًا:مذهبًانظرهذاوفي

فيوالعيونالبئرماءفضلبيععننُهيإنَّما:قالأحمدفإنَّالمذهبأمَّا

النسخ.فيوليست."اللّه"لعنهم:المطبوعفيبعدها(1)

"أحد".ز:م،)2(

)3(/6(481).

"."المغنيمنوالمثبت.يستر""ما:النسخوفي.يسير""ماء:المطبوعفي(4)
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للبئرمَقرًّااتُّخِذتالَّتيكالبِركةفهويفارقها،لاالبئرماءأنَّومعلومٌ،قراره

منالمنععلىيدلُّماأحمدنصوصمنتقدَّموقدبينهما،فرقَولاسوام!،

هذا.بيع

الحديثفيوقولهسُقناها،الَّتيالنُّصوصمنتقدَّمفماالدَّليلوأمَّا

ابنَيَمنعُةماءٍفَضْلِعلى"ورجل:الثَّلاثةوعيدفي(1البخاريُّ)رواهالذي

الأرضلفيأوبةالمختصَّةأرضةفيالفضلذلككونبينيفرِّقولم،"السَّبيل

الشَّركةهذهفييشترطولم)2(،"ثلاثٍفيشركاء"النَّاس:وقوله.المباحة

:فقال؟منعةيحلُّلاالذيالشَّيءما:سئلوقدوقولهمشتركًا.مقرِّهكون

هذهفيالدَّليلمقتضىفهذامباحًا.مقرِّهكونيشترطولم)3(،"الماء"

أعلم.والدّهونظرًا،أثرًاالمسألة

عندهليسمابيعمنالرجلمنعفي!وِوّاللّّهرسولحكم

ياقلت:قالحِزامٍبنحكيمحديثمن)4(و"المسند""السُّنن"في

.(584)صتقدموقد،(532)8برقم(1)

..("..شركاء"المسلمون:بلفظ(485-484)صتخريجهتقدم2()

.(84)صهتخريجهتقدم)3(

(053)3داودوأبو(64)13والنسائي(2321)والترمذي(11531)أحمدأخرجه(4)

بة،حزامبنحكيمعنماهكبنيوسفطريقمنكلهم2()187ماجهوابن

فيأحمدعندأخرىطريقمنمتصلًاوردوقد،حكيممنيسمعلمويوسف

كثيرأبيبنيحيىعن313()5/"الكبرى"السننفيوالبيهقي(1)5316"المسند"

حزامبنحكيمعنعصمةبناللّةعبدعنماهكبنيوسفعنحكيمبنيعلىعن

".متصلحسنإسناد"هذا:البيهقيوقال،"حسنحديث":الترمذيوقال،به
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منأبتاعهثمَّ،منهفأبيعه،عنديليسالبيعَيسألنيالرَّجليأتيني،ادلّّهرسول

.حسنٌحديثٌ:الترمذيقال."عندكليسماتَبعْ"لا:فقال،السُّوق

وبيع،سَلَفثيحلُّ"لا:لفظُهعمروابنحديثمننحوه)1("السُّنن"وفي

قال."عندكليسمابيعُولايُضْمَنْ،لممارِبْحُولا،بيعٍفيشرطانِولا

صحيح.حسنٌحديث:الترمذي

هوفهذا،عندهليسمابيععن!ي!نهيهعلىالحديثينلفظفاتَّفق

معيَّنًاشيئًاباعهإذافانَّهالغَرَر،مننوعًايتضمَّنوهو!ي!،لفظهمنالمحفوظ

الحصولبينمتردِّدًاكانله،ويُسلِّمهليشتريهمضى)2(ثمَّمِلْكه،فيوليس

عنه.فنُهِيالقمار،يُشبِهغَررًافكان،وعدمة

بيعيصحُّلا:فقالمعدومًا،لكونهعنهنُهِيإنَّماأنَّهالنَّاسبعضظنَّوقد

وهذا)3(.المعدومبيععننهى!ي!أنَّهحديثًاذلكفيورَوَوا،المعدوم

أنَّهوالظَّاهر،أصلٌلهولا،الحديثكتبمنشيءٍفييُعرفلاالحديث

هذاوأنَّ،واحدٌمعناهماأنَّظنَّمنوغَلِطَ،الحديثهذامنبالمعنىمرويٌّ

كانوإنمعدومًا،يكونأنيلزملاعمرووابنحَكيمحديثفيالمنهيُّعنه

وتردُّدًاغررًايتضمَّنمعدولموهو،الحبلةحبلكبيعفهوخاصّ،معدومٌفهو

حصوله.في

ماجهوابن(1634)والنسائي(4231)والترمذي35(40)داودأبوأخرجه(1)

حسنحديثهذا":الترمذيوقال2(،21/)والحاكم6671()أحمدو2()188

".صحيح

".يمضي"ز:د،2()

المصنف.قالكماأنةوالظاهر،اللفظبهذاعليةأقفلم)3(
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:أقسامٍثلاثةوالمعدوم

كانوإناتِّفاقًا،بيعهيجوزفهذا،الذِّمَّةفي(مضمون)1موصوفٌمعدومٌ

حيثمنالوجودفيالعقدوقتَيكونأنالنَّوعهذافيشرطَحنيفةأبو

اددّه.شاءإنذكرهوسيأتي،السَّلَمهووهذا،الجملة

متَّفقٌنوعٌ:نوعانوهو،منهأكثركانوإنللموجود،تبعٌمعدولم:والثَّاني

فيه:مختلف!ونوعٌ،عليه

النَّاسفاتَّفقمنها،واحدةٍثمرةٍصلاحبدوِّبعدالثِّماربيععليهفالمتَّفق

بقيَّةكانتوإن،منهواحدةٍصلاحبداالذيالصِّنفذلكبيعجوازعلى

يكونوقدللموجود،تبعًابيعهاجازولكنالعقد،وقتَمعدومةًالثِّمارأجزاء

لمالموجودعنمنفصلةًأُخَرأعيانًايكونوقدبالموجود،متَّصلًاالمعدوم

بعدُ.تُخْلَق

،قولانفيهفهذاطابتْ،إذاوالمَباطِخالمَقَاثِئكبيعفيهالمختلفوالنَّوع

كما،شيءٍبعدشيئًاالمشتريويأخذها،جملةًبيعهايجوزأنَّهأحدهما:

هووهذاصلاحها.بدوِّبعدالثَّمرةبيعمجرىويجري،العادةبهجرت

ولم،عنهلهمغِنىولا،الامَّةعملعليهاستمَّر)2(الذيالقولينمنالصَّحيح

وهو،صحيحقياس!ولاأثرٌولا،إجمااعولاسنَّةولاكتابمنهبالمنعيأتِ

اختياروهوأحمد،مذهبفيالقولينوأحد،المدينةوأهلمالكمذهب

تيميَّة)3(.ابنالإسلامشيخ

.المطبوعمنساقطة"مضمون"(1)

النسخ.خلافاستقر"":المطبوعفي2()

.(948-485،487-0/247،59/2،227484)"الفتاوىمجموع"انظر:)3(
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عرفًا،ولاشرعًاقولهمينضبطلالقطةًلقطةًإلايباعلاقالوا:والَّذين

التَّنازعإلىويؤدِّيالعسر،غايةففيأمكنوإنغالبًا،بهالعملويتعذَّر

إذاسيَّم!ولاوالكبار،الصِّغارأخذيريدالمشتريفإنَّالشَّديد،والاختلاف

عرفٌذلكفيوليس،ذلكيؤثرلاوالبائع،كبارهمنأطيبَصغارهكان

الظَّاهرةاللُّقطةالمشترييستوعبفلا،كبيرةالمَقْثَأةتكونوقد،منضبط

ويتعذَّر،تمييزهويتعذَّر،بغيرهالمبيعويختلط،أخرىلقطةفيهايَحدُثحتَّى

تجدَّدمايشتريمنوقتٍكلَّلهايحضرأنالمَقْثأةصاحبعلىيتعسَّرأو

ولامقدورٍغيرفهذا،بهتأنيلاالشَّريعةفإنَّهكذاكانوما،بعقدٍويُفرِدهفيها،

إنَّهثمَّ.مصالحهموتعطَّلتأموالهملفسدتبهالنَّاسأُلزِمولو،مشروعٍ

المقاثئفيالصَّلاحبدوَّفإنَّ،الوجوهكلِّمنمتماثلينبينالتَّفريقَيتضمَّن

،(1الثِّمار)أجزاءكتلاحقأجزائهاوتلاحقالثِّمار،فيالصَّلاحبدوِّبمنزلة

بينهمافالتَّفريقواخذ،الصُّورتينفيخُلِقلماتبعًامنهايُخْلَقلمماوجَعْلُ

متماثلين.بينتفريق

طريققالوا:والتَّعذُّرالفسادمنلقطةًلقطةًبيعهافيماهؤلاءرأىولمَّا

عندكم،مُفسِدةًجملةًبيعهاكانإذا:ويقالمعها.أصلهايبيعبأنذلكرفْعِ

وإنلها،قيمةلاالَّتيالعروقببيعيرتفعلاهذافانَّ،وغررٍمعدومٍبيعوهو

قصاللمشتريوليس،المبذولالثَّمنإلىبالنِّسبةجدًّافيسيرةٌقيمةلهاكان

العروقببيعحصلالذيوما،المالمنالجملةفيهايدفعولا،العروقفي

فيشرطًاالثِّمارأصولبيعيكنلموإذا؟شرطحتَّىلهماالمصلحةمنمعها

."النار":مد،،ص(1)
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بيعيكونفكيف،مقصودةٌوهيوالتُّوتكالتِّينالمتلاحقةالثَّمرةبيعصحَّة

؟مقصودةٍغيروهيبيعه!صحَّةفيشرطًاالمقاثئأصول

تأثيرَولاللموجود،تبعًابيعهيجوزالمعدومهذاأنَّوالمقصود

وهي،معدومةفإنَّها،الإجارةفيعليهاالمعقودكالمنافعوهذا،للمعدوم

علىمبناهاوالشَّرائع،واحدةًدفعةًتَحدُثأنيمكنلالأنَّهاالعقد؛مورد

تتمُّولا،منهلهمبدَّلافيماعليهمالحجروعدمِالعباد،مصالحرعاية

به.إلامعاشهمفيمصالحهم

فصل

بحصوله،لبائعهثقةَولا،يحصللاأويَحصلُيُدرىلامعدولم:الئَّالث

لكونهلابيعَهالشَّارعمنعالذيفهذا،خطرٍعلىمنهالمشترييكونبل

بنحكيمحديثتضمَّنهاالَّتيالنَّهيصورةفمنهغررًا،لكونهبلمعدومًا،

علىقدر!لهولامِلكه،فيليسماباعإذاالبائعفإنَّعمرو)1(،وابنحزامٍ

بالقِمارشبيهًاذلككان،المشتريإلىويسلَمهويُحصِّلهليذهب؛تسليمه

عليه.مصلحتهماتتوقَّفولاالعقد،هذاإلىبهماحاجةٍغيرمنوالمخاطرة

هذايختصُّولا،ناقتهتحملماحملبيعوهو،الحبلةحبلبيعوكذلك

بيوعمنكانأمتةأوبقرتهأوناقتهتحملماباعهلوبل،الحملبحملالنَّهي

يعتادونها.الَّتيالجاهليَّة

،عندهليسمابيععنالنَّهيمنمخصوصٌالسَّلَمبيعأنَّطائفةظنَّوقد

فيها،ثابتٍ،الذِّمَّةفيمضمونٍأمرٍعلىيردالسَّلَمفإنَّظنُّوه،كماوليس

خطأ.عمر"،"وابن:النسخفي(1)
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جعلهوبلخطرَ،ولاذلكفيغررَ)1(ولا،محلِّةعندتسليمهعلىمقدورٍ

الثَّمنتأجيليُشبِهفهو،محلِّهعندأداؤهعليةيجب،إليهالمُسْلَمذمَّةفيالمال

شَغْلٌوهذا،المضمونبالثَّمنالمشتريلذمَّةشَغْلفهذا،المشتريذمَّةفي

ورأيتُ.لونعندهليسماوبيعُلونفهذا،المضمونبالمبيعالبائعلذمَّة

سياقته:وهذهمفيدًا،فصلًاالحديثهذافيلشيخنا

أقوالى:الحديثهذافيللنَّاسقال)2(:

ثمَّفيبيعها،الغير،مالهيالَّتيالمعيَّنةالسِّلعةيبيعأنبذلكالمراد:قيل

،الأعيانمنعندكليسماتببعْلا:والمعنى.المشتريإلىويُسلِّمهايتملَّكها،

عنديكونلاوقدالحالَّ،السَّلميجوِّزفإنَّهالشَّافعيِّ،عنالتَّفسيرهذاونقل

داخلٍغيرَالذِّمَّةفيمابيعليكونالأعيانبيععلىفحمله،باعهماإليهالمُسلَم

مؤجَّلًا.أوحالًّاسواءٌكان،تحته

شيئًايبيعكانماحزامٍبنحكيمفإنَّجدًّا،ضعيف!هذا:آخرونوقال

:يقولونيأتونهالذينكانولا،منهفيشتريهينطلقثمَّ،لغيرهمِلْأهومعيَّنًا

الطَّالبيأتيةأنالنَّاسيفعلهالذيوإنَّما،فلانٍدارَأوفلانٍعبدَنطلب

نعم:فيقول،ذلكغيرأو،وكذاكذاثوبًاأو،وكذاكذاطعامًاأريد:فيقول

هذا.عندهيكنلمإذاغيرهعندمنفيُحصَله،يذهبثمَّمنه،فيبيعه،أعطيك

ليسالبيعَمنَيفيطلبيأتيني:قالولهذاالنَّاس،منيفعلهمنيفعلهالذيهو

لمالجنسَطلبفالطَّالب،لغيريمملوكهوممامنِّييطلب:يقللم،عندي

إنَّماوُيركب،ويُلبسيُؤكللماالطَّالبعادةجرتكمامعيَّنًا،شيئًايطلب

حي.،"يحولا":ج،د،ص(1)

المطبوعة.كتبهفيكلامهأجدلى2()
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ممَّا،سواهمادونبعينهشخصٍمِلْكفيغرضٌلهليسذلك،جنسيطلب

فقالوا:،الثَّانيالقولإلىوطائفةأحمدالإمامصارولهذا.منهخيرٌأومثلههو

وهو،عندهيكنلمإذاالذِّمَّةفيمابيععنالنَّهييقتضيعمومهعلىالحديث

بجوازالأحاديثجاءتلكن،عندهيكنلمإذاالسَّلَمعنالنَّهييتناول

الحالِّ.السَّلَمفيهذافبقيالمؤجَّل،السَّلَم

عنالنَّهيبهيُرَدْلمالحديثإنَّ-:الأقوالأظهروهو-الثَّالثوالقولى

ليسممَّاالذِّمَّةفيمايبيعأنبهأريدوإنَّمامطلقًا،الحالِّولاالمؤجَّلالسَّلم

ويَضْمَنهيملكهأنقبلفيةويربح،تسليمةعلىيقدرولاله)1(،مملوكًاهو

ماالمستسلفعنديكنلمإذاالحالِّالسَّلمعننهيفهو،تسليمهعلىويقدر

وإذا،إعطائهعلىقادرًاهووليس،فيهويربححالّ)2(،م!شيذمَّتهفيلزم،باعه

وإذا،والمخاطرةالغررنوعمنفهو،يحصللاوقديحصلفقديشتريهذهِب

ويربح،ذلكعلىبقادرٍوليسالحالِّ،فيتسليمهعليهوجبحالًّاالسَّلَمكان

قديكونفلا،منهابتاعالذيعلىأحالهوربَّما،ويضمنهيملكةأنعلىفيه

المسلمكانإذاالحالُّفالسَّلَمهذاوعلى.بالباطلالمالأكلبلشيئًا،عمل

جازإذا:ا!هدنَلُالشَّافعيُّبمقالكماوهو،جائزٌفهوالإعطاء،علىقادرًاإليه

بالجواز.أولىفالحإلُّالمؤجَّل

شيءٍبيععنسألهإنَّماالسَّائلأنَّ!يووّ:النَّبيِّمرادهذاأنَّيبيِّنوممَّا

لمالذيالمعيَّنفبيعذلك،بيعُيجزلمإذالكنتقدَّم،كماالذِّمَّةفيمطلقٍ

عنسألهفانَّماالذِّمَّة،فيشيءٍبيععنسألهإنَّماكانوإذا،بالمنعأولىيملكه

ص،د،ز.فيليست"له")1(

ص،د:"شيئًاحالًّا".)2(
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"،عندكليسماتَبعْ"لا:لهفقالفابتاعُه،أذهبُثمَّأيعُة،:!اللمافَّحالًّا،بيعه

كانسواءٌهذا،تبِعْلاابتداءً:لهلقالمطلقًايجوزلاالحالُّالسَّلفكانفلو

لاحالًّاالذِّمَّةفيمابيعُ:يقولالقولهذاصاحبفإنَّ،عندهليسأوعنده

يبيعلامعيَّنًا،إلايبيعلافإنَّهعندهكانإذابليُسلِّمه،ماعندهكانولويجوز

ليسماتَبِعْ"لا:قالبلمطلقًا،ذلكعنالنَّبيُّ"!يوّينهَلمفلمَّاالذِّمَّة،فيشيئًا

وما،تسليمهعلىويقدرويملكهعندههومابينفزَقصح!أنَّهعُلِم="عندك

الذِّمَّة.فيكلاهماكانوإن،كذلكليس

الصَّواب.هوالثَّالثالقولأنَّلهتبيَّنهذاتدبَّرومن

البائعلأنَّ؛المفاليسبيعوهو،للضَّرورةجائز)2((1المؤخَّر):قيلهـاذا

نأفيمكنةالحالُّفأمَّا،الآنيبيعهماعندهوليس،أجلٍإلىيبيعأناحتاج

غائبةًعينًايبيعأوالذِّمَّة،فيموصوفٍبيعإلىحاجةفلا،فيراهالمبيعيحضر

مطلقًا.شيئًايبيعلاموصوفةً

كتأجيلالمبيعتأجيلبل،الأصلخلافعلىالسَّلَمأنَّنسلِّملا:قيل

العالم.مصالحمنكلاهماالثَّمن،

ولامطلقًا،يُجوِّزهمنمنهم:أقوالٍثلاثةالغائبمبيعفيلهموالنَّاس

معيَّنًايُجوِّزهمنومنهم.عنةالمشهورفيكالشَّافعيِّموصوفًا،معيَّنًايجوِّزه

وهذا،هذاجوازوالأظهر.حنيفةوأبيكأحمدمطلقًا،يُجوِّزهولاموصوفًا،

فيالموصوفالمطلقبيعجازإذا:لغيرههوقالمامثلللشَّافعيِّويقال

النسخ.منوالمثبت."المؤجلبيع"إن:المطبوعفي(1)

"جاز".د:ص،2()
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والخطرالغررمنفيهالمطلقفإنَّبالجواز،أولىالموصوففالمعيَّنالذِّمَّة،

بيعهافجوازبالصِّفة،مطلقةٍحنطةٍبيعجازفإذاالمعيَّن،فيممَّاأكبروالجهل

راه،إذاالخيارُوللمشتري(،1)صفةٍبلاالمعيَّنُبِيعَلوبل،أولىبالصِّفةمعيَّنةً

إحدىفيوأحمدحنيفةأبيمذهبوهوالصَّحابة،عننقلكماأيضًا،جاز

البيع.بلفظالحالَّالسَّلَمأحمدأصحابمنوغيرهالقاضيجوَّزوقدالرِّوايتين،

بحقائقهاالعقودفيفالاعتبار،ولفظٍلفظٍبينفرقَلاأنَّه:والتَّحقيق

قبضُهايتأخَّرالَّتيالحاضرةالأعيانبيعونفسألفاظها،بمجرَّدلاومقاصدها

نأنهى!أنَّهالنَّبيِّعن)2("المسند"فيكماالثَّمن،لهعجَّلإذاسَلَفًايُسمَّى

:وقالصلاحهبدافاذا.صلاحهبداقديكونأنإلابعينهحائطٍفييُسلِم

:يقولأنيجوزكماجاز،،الحائطهذاتمرمنأوسقٍعشرةفيإليكأسلمت

كمالإلىقبضهيتأخَّرالثَّمنولكنَّ،الصُّبرةهذهمنأوسقٍعشرةابتعتُ

تقدَّم،الذيهوالسَّلفلأنَّ؛سلفٌ:لهقيلالثَّمنلهعجَّلفإذا،صلاحه

ههولِّلأَخرِ!فَميوفَجَعَقنَ!سَلَفًاوَ!لًا:تعالىقال،المتقدِّموالسَّالف

!ياله:النَّبيِّقولومنة،السَّالفة:الرَّواحلأوَّلتُسمِّيوالعرب56،.:]الزخرف

لأقاتلنَّهم:الصِّدِّيقوقول)4(،مظعونَّ"عثمانَّبنالخَيرِ)3(بسلفنا"الحقي

النسخ.بقيةمنوالمثبت"."بالصفة:م(1)

اللّهرسولنهى5(:0)67"المسند"فيوالذي،اللفظبهذاالمسند""فيعليةأقفلم)2(

ماجهوابن)3467(داودأبووأخرجه.صلاحهيبدوحتيالنخلفيالسلمعنصعوو

البخاريفيأصلفللحديثالمرادهوكانفان،جهالةإسنادهوفي2284(،)

.(5341)ومسلم22()47

والرواية.النسخخلاف"الصالحبسلفنا"الحق:المطبوعفي)3(

-""الطبقاتفيسعدوابن28()17الطيالسيداودوابو2(1)27أحمداخرجة(4)
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العنق.وهي(.1سَالِفتي)تنفردحتَّى

سلَّفأيضًاالمُقرِضلأنَّ؛والسَّلَمالقرضيتناول(""السَّلفولفظ

ومنه)2(،"وبيعٌسَلَفثيحلُّ"لا:الحديثهذاومنه،قدَّمهأي،القرض

والَّذيرَباعيًا)3(.جملًاوقضىبَكْرًا،استسلفالنَّبيُّع!يوِوّأنَّالآخر:الحديث

يذهبثمَّ،بسعرٍفيُسلِفتاجر،وهوالرِّبح،إلايقصدلاعندهليسمايبيع

وإنَّما،فائدةٍبلالغيرهنفسةأتعبقديكونفإنَّهالثَّمن،ذلكبمثلفيشتري

السِّلعة،هذهلك)4(أشتريفأنا،أعطني:فيقوللغيرهيتوكَّلمنهذايفعل

ذلكبمثلفيشتريهايذهبثمَّ،يقبضةمعيَّنٍبثمنٍيبيعهاأنَّهأمَّاأمينًا.فيكون

تاجر،هناككانإذانعم.عاقليفعلهلافهذا،الحالفيفائدةٍغيرمنالثَّمن

تلكتَحصُلأنإلىمدَّةًبهوينتفع،فيستسلفهالثَّمنإلىمحتاجًايكونفقد

فإنَّهالمفاليس،بيعيُسمَّىالذيوهوالمؤجَّل،السَّلمفييقعفهذاالسِّلعة،

لةولكن،يبيعهماالحالفيعندهوليس،مفلسٌوهوالثَّمنإلىمحتاجًايكون

وفياكأيلَّةُعَنطُ،رَعباسابنحديثمن37()9/"الكبير"فيوالطبراني893()3/

الطبرانيعندأنسحديثمنشاهدولة،ضعيفوهوجدعانبنزيدبنعليإسناده

"التاريخفيالبخاريعندسريعبنالأسودحديثومن(،64)6/""الأوسطفي

.كلامأسانيدهاوفي286(،/1)"الكبير"فيوالطبراني378()7/الكبير"

بكرأبيقولمنلا!ي!النبيقولمنالحديبيةقصةضمن2731()البخاريأخرجه(1)

اللَّهُ!ثكَتهُ.رَالصديق

794(.)صعمروبناللّهعبدحديثمنتخريجةتقدم)2(

اللَّهُ!عكَتهُ.رَرافعأبيحديثمن(0061)مسلمطريقهومن(1)889مالكأخرجه)3(

"كل".:صد،4()
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يفعلولا،الحاجةمعيفعلفهذاالذِّمَّة،فيفيبيعه،غيرهأومُغَلٍّمنينتظرهما

الرِّبحمنبهيحصلأنَّهويرى،الحالفيبالثَّمنيتَّجرأنيقصدأنإلابدونها

مابدونالحالفيالسِّلعةيبيعالمستسلففإنَّبالسَّلم،يفوتممَّاأكثر

عنديكونممَّابأرخصَأجلِإلىيشتريهاأنهيرىوالمُسْلِفنقدًا،تساوي

لمالسَّلَممالرأسبَمثلتباعالأصلطردعندأنَّهاعلمفلووإلَّاحصولها.

قرضًا،ذلكأقرضهالأجرقصدوإذا،فائدةٍبلامالهنفعفيذهبفيها،يُسلِّم

حلولوقتَمنهأرخصالحالفيأنَّهظنَّإذاإلاسلمًاذلكيجعلولا

إلىالمستسلفحاجةمعإلايكونلاالغالبفيالمؤجَّلفالسَّلم.الأجل

عندهمافيبيعالثَّمن،إلىمحتاجًايكونفقدعندهكانفإنالحالُّوامَّاالثَّمن،

قصدإذاإلايفعلهلافانَّه،عندهيكنلمإذاوأمَّا،أخرىوموصوفًاتارةًمعيَّنًا

منه.بأرخصويشتريه،بسعرٍفيبيعه،والرِّبحالتِّجارة

لاوقد،يحصللاوقد،قدَّرهكمايحصلقدقدَّرهالذيهذاثمَّ

،فيندمتسلَّفممَّاأغلىبثمنٍإلافيهاتسلَّفالَّتيالسِّلعةتلكلهتحصلُ)1(

هوتحر،أنيمكنهكطنإذالسَّلف،قدَّمذلكمنأرخصبسعرٍحصلتوإن

كبيع،والمخاطرةوالقمارالميسرنوعمنهذافصار،الثَّمنبذلك

لموإن،البائعندِمَحصلفإن،ثمنهبدونيُباعالشَّاردوالبعيرالاَبقالعبد

والمضامين،الملاقيحوبيع،الحبلةحبلبيعوكذلك.المشتريندِمَيحصل

بائعجنسمنعندهليسمافبائع،يحصللاوقديحصلقدممَّاذلكونحو

والميسر.القمارجنسمنوهو،يحصللاوقديحصلقدالذيالغرر،

.المطبوعفيليست"تحصللا"وقد(1)
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:مخاطرتانوالمخاطرة

،(1)بربحٍيبيعهاأنبقصدالسِّلعةيشتريأنوهو،التِّجارةمخاطرة

ذلك.فياللّّهعلىويتوكَّل

الذيفهذا،بالباطلالمالأكلَيتضمَّنالذيالميسر:الثَّانيوالخطر

)3(،الحبلةوحبلوالمنابذة)2(،الملامسةبيعمثل،ورسولهاللّّهحرَّمه

النَّوعهذاومن(.صلاحها)ْبدوِّقبلالثِّماروبيع)4(،والمضامينوالملاقيح

بخلافالآخر،منأحدهماويتظلَّم،وظلمةالآخرقمرَقدأحدهمايكون

اللّهمنفهذاسعرُها،نقصَهذابعدثمَّالسِّلعةاشترىقدالذيالتَّاجر

البائع.منهذامثليتظلَّمولا،حيلةفيهلأحدٍليس،سبحانه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"."ويربح:المطبوعفي

ادلَّهُدهثعَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(1151)ومسلم)584(البخاريأخرجه

اكأيلَّهُعَتطُ.رَعمرابنحديثمن(151)4ومسلم2(1)43البخاريأخرجه

عباسبنادلّهوعبدهريرةأبيحديثمنوالمضامينالملاقيحبيععنالنهيروي

فيوالبزار23(11/0)"الكبير"فيالطبرانيعباسابنحديثأخرجا!ددَّهُعَت!،رَ

ضعيف.وهوحبيبةأبيبنإبراهيمبنإسماعيلإسنادهوفي(،)4828""مسنده

أبيبنصالحطريقمن)7785(،""مسندهفيالبزارأخرجههريرةأبيوحديث

فيكمامالكوخالفهمرفوعًا،هريرةأبيعنالمسيبابنعنالزهريعنالأخضر

فيالمروزيعندوالأوزاعي(،41)137الرزاقعبدعندومعمر(،091)9"الموطأ"

سعيدعنإرسالهوصحح،المسيبابنعنمرسلًافرووه2(،21)""السنة

إجماعمعسيمالا،الحديثتقوِّيمراسيلوهي(،5017)""العللفيالدارقطنئيُ

ابنعنذلكعلىالإجماعقدامةابننفلكما،البيعهذاجوازعدمعلىالعلماء

.(4571/)""المغنيفيالمنذر

اكأيلَّهُعَنطُ.رَعمرابنحديثمن(1)534ومسلم(1)486البخاريأخرجه
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هذاعلىيربحأنقصدلأنَّهوالميسر؛القمارقسممنعندهليسماوبيعُ

وأكثر،غيرهمنيشتريثمَّيبيعهأنَّهيعلملاوالمشتري،عندهليسماباعهلمَّا

اشترىحيثمنيشترونيذهبونبلمنه،يشتروالمذلكعلموالوالنَّاس

بالبيعالمستعجلمخاطرةبلالتُّجَّار،مخاطرةالمخاطرةهذهوليستهو،

ملكًاعندهوصارت،السِّلعةالتَّاجراشترىفاذا،التسليمعلىالقدرةقبل

تعالىاللّّهأحلَّهكماالتِّجارةبيعوباعالتِّجارة،خطرفيدخلفحيمئذٍوقبضًا،

تَرَاض!عَنتِجَرَةًتَكوُنَأَنلَّآإِتجطِلِبِاأَقوَلَ!وبَئ!ولَاتَأئحُلُواْ):لهبقو

أعلم.واللّّه92،.]النساء:!!ض!

والمنابذةوالملامسةوالغررالحصاةبيعفي!ي!اللّّهرسولحكم

بيععن!لمج!اللّهرسولنهى:قالهريرةأبيعن(")1(مسلم"صحيحفي

الغرر.بيعوعنالحصاة

الملامسةعننهى!ي!الدّهرسولأنَّ:عنه)2("الصَّحيحين"وفي

صاحبهثوبَمنهماكلّيلمِسَفأن:الملامسة"أمَّا)3(:مسلمزاد.والمنابذة

ينظرولمالآخر،إلىثوبَهمنهماواحدٍكلُّيَنبِذأن:والمنابذة،تأمُّلٍبغير

".صاحبهثوبإلىمنهماواحدٌ

بيعتينعن!يوّاللّهرسولنهانا:قالسعيدأبيعن)4("الصَّحيحين"وفي

)1513(.برقم)1(

.(1151)ومسلم(485)ريلبخاا(2)

.(1151/2)برقم3()

.(2151)ومسلم(0285)ريلبخاا(4)
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الرَّجللمسُ:والملامسة.البيعفيوالمنابذةالملامسةعننهى،ولبستين

يَنبِذأن:والمنابذة.بذلكإلا(1يَقْلِبه)ولابالنَّهار،أوباللَّيلبيدهالاَخرثوبَ

نظرٍغيرمنبيعَهماذلكويكونثوبه،الآخروينبذ،ثوبهالرَّجلإلىالرَّجل

.تراضٍولا

وبيعالخياركبيع،نوعهإلىالمصدرإضافةمنفهو،الحصاةبيعأمَّا

الميتةكبيع،مفعولهإلىالمصدرإضافةبابمنوليسونحوهما،النَّسيئة

بيعفُسِّرولهذا؛القسمينهذينإلىترجععنهاالمنهيُّوالبيوع.والدَّم

.بدرهمٍلكفهووقعتثوبأيِّفعلى،الحصاةهذهارمِ:يقولبأنالحصاة

يقبضبأنوفُسِّر.اًلحصاةرممِةُإليهانتهتم!قدرَأرضهمنيبيعهبأنَّوفُسِّر

الشَّيءمنالقبضةفيخرحمابعددلي:ويفَولحصًا،منكفٍّعلى

حصاةٍبكلِّلي:ويقولحصًا،منكفٍّعلىويقبضسلعةًيبيعهأو)2(،المبيع

سقطتوقتٍأيَّ:ويقول،يدهفيحصاةًأحدهمايمسكبأنوفُسِّر.درهم

إليكنبذتُإذا:أحدهمإويقوليتبايعا،بأنوفُسِّر.البيعوجبالحصاة

حصاةً،فيأخذ،الغنممنالقطيعيعترضبأنوفُسِّر.البيعوجبفقدالحصاة

تتضمَّنهلمافاسد!كلُّهاالصُّوروهذه.بكذالكفهيأصبتُهاشاةٍأيَّ:ويفَول

بالقمار.شبيههوالذيوالخطرالغررومن،بالباطلالمالأكلمن

فضر

الملاقيحكبيعمفعولهإلىالمصدرإضافةفمنالغرر،بيعوأمَّا

تحريف.،"يقبلهولا":ج،د،م(1)

."لممتنعا":م،د،ص(2)
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مغرورأي،مفعولٍبمعنىفَعَلٌوهو،نفسهالمبيعهو:والغرر.والمضامين

كبيعوهذا،والمسلوبالمقبوض(1)بمعنىوالسَّلَبكالقَبَض،به

الهواء،فيوالطَّيرالشَّارد،والفرس،تسليمهعلىيقدرلاالذيالآبقالعبد

وأزيابهلهيرضىوما،ناقتهأوشجرتهتحملوما)2(،الغائصضربةوكبيع

تسليمه،علىيُقدَرلاأوحصولهيُعلَملاممَّاذلكونحوإيَّاه،يُورِثهأولهيَهَبُه

.ومقدارهحقيقتهيُعرَفلاأو

نهى!ييهالنَّبيُّأنَّ)3(""الصحيحينفيثبتكما،الحبلةحبلبيعومنة

إليه،يتبايعونفكانوا،أجلأنَّه:والثَّاني،الأقوالأحدفيالنِّتاجنِتاجوهو،عنه

نأقبلالكَرْمحَمْلبيعأنَّه:والثَّالثغرر،وكلاهما)4(،مسلمرواههكذا

ابنوأمَّاوفتحها.الباءبسكونالكرم:والحَبْلَة:قالالمبرِّد)5(،قاله،يبلغ

وأمَّاوالشَّافعيُّ،مالكذهبوإليه،إليهيتبايعونكانواأجلبأنَّهففسَّرهعمر

أحمد.ذهبوإليهالنِّتاج)6(،نتاجببيعففسَّرهعبيدةأبو

".)1(د،ص،ح،ز:"يعني

البحرفيالغائصيقولأن:الغائصوضربة.تحريف،""القابض:النسخبعضفي)2(

بكذا.لكفهوأخرجتُهفماغوصةً،أغوصللتاجر:

فإدلَّهُعَت!.عمرابنحديثمن(4151)ومسلم(12)43البخاري)3(

.(4151/5)برقم(4)

عنأيضًاونُقِل363(./)4للقرطبي"و"المفهم(133)5/"المعلم"إكمالفيكما)5(

هو:وقال(47)4/"الأنف"الروضفيالسهيليعليةوزدّ.كيسانابنالحسنأبي

الحديث.تأويلفيأحدإليةيذهبلمغريبقول

"واللغاتالأسماءو"تهذيب2(1/80)عبيدلأبي("الحديث"غريب:انظر)6(

/3(.)62
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المسيَّببنسعيدحديثمنثبتكما،والمضامينالملاقيحبيعومنه

أبوقال(.1والملاقيح)المضامينعننهىالنَّبيُّلمج!نفِّأنَّهريرةأبيعن

فيما:والمضامين،الأجنَّةوهي)3(،البطونفيما:الملاقيحعبيد)2(:

فيالفحلُيضرِبُةوماالنَّاقة،بطنفيالجنينَيبيعونوكانوا،الفحولأصلاب

:(4وأُذشِد).أعوامٍأوعامٍ

الحُدْبِالظُّهورِفيالفحولِماءُالصُّلْبِفيالَّتيالمضامينَإنَّ

المَجْر)6(:الأعرابيابنقال(.عنة)هخهى!يوّالنَّبيُّفانَّالمَجْر،بيعومنه

المحاقلةوالمجر:القمار،والمجر:الرِّبا،والمجر:،النَّاقةبطنفيما

بنة.لمزاوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(705)صتخريجهتقدم

2(.1/80)"الحديث"غريبفي

".الحديثو"غريبالأصولخلاف"من":المطبوعفي

منأنهوفيها،نسبةبلالقح()ضمن،"و"التاج"و"اللسان"اللغة"تهذيبفيالرجز

.هشامبنالملكعبدإنشاد

فيوالبزار-03(1)7/"العاليةالمطالب"في-كما""مسندهفيعمرأبيابنأخرجه

السنة""شرحفيوالبغوي34(1)5/"الكبرىالسنن"فيوالبيهقي6(132)""مسنده

بنإبراهيمطريقمن(04441)الرزاقوعبد،عبيدةبنموسىطريقمن(137)8/

عمرابنعنديناربنادلّّهعبدعن(وإبراهيم)موسىكلاهمايحنى،أبيبنمحمد

(5134/)"الكبرىالسنن"فيالبيهقيوذكر.متروكوإبراهيم،ضعيفوموسى.بة

يصرحولممدلسإسحاقوابنعمر،ابنعننافععنرواهإسحاقابنأن

.كلامنافععنروايتهوفي،بالتحديث

.وغيره)مجر("اللغةتهذيب"فيكما
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ففي،الحديثنفسفيتفسيرهاجاءوفدوالمنابذة،الملامسةبيعومنه

والمنابذة،الملامسةبيعتين)2(:عننهىهريرةأبيعن)1("مسلم"صحيح

والمنابذة:،تأمُّلٍبغيرصاحبهثوبَمنهماواحدٍكلّيَلمِسَفأن:الملامسةأمَّا

ثوبإلىمنهماواحاينظرولمالآخر،إلىثوبهمنهماواحدٍكلُّيَنبِذأن

مسلم.لفظهذا.صإحبه

بيعتينعنلمج!اللّهرسولنهانا:قالسعيدأبيعن)3(""الصَّحيحينوفي

الرَّجللمسُ:والملامسة،البيعفيوالمنابذة)4(الملامسةعننهى،ولبستين

ينبذأن:والمنابذة.بذلكإلايَقْلِبهولابالنَّهار،أوباللَّيلبيدهالآخرثوبَ

غيرمنبيعهماذلكويكونثوبهإليهالاَخروينبذ،ثوبَهالرَّجلإلىالرَّجل

.تراضٍولانظرٍ

فهولمستَهمتىأنَّكعلىهذاثوبيبعتُك:يقولبانالملامسةوفُسِّرت

وهذاعليُّبكذا،إليُّفهونبذتَهثوبأيُّ:يقولبأنوالمنابذةبكذا،عليك

ذلكفيوالغررأحمد،كلامظًاهروهو،والمنإبذةالملامسةمننوعأيضًا

الخطرمنتضمَّنهمابل،شرطٍ(على)هالبيعتعليقالعلَّةوليس،ظاهرٌ

والغرر.

)1511/2(.برقم)1(

)2(ص،د:ابيعين".

.(805)صتقدموقد،(2151)ومسلم(ه082)لبخاريا)3(

.المطبوعمنساقطةوالمنابذة"الملامسةعننهي")4)

.المطبوعمنساقطةعلى"")5(
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-قصر
والفُجْلوالجَزَركاللِّفت،الأرضفيالمغيَّباتبيعالغرربيعمنوليس

بها،الخبرةأهليعرفهابالعادةمعلومةفإنَّهاونحوها،والبصلوالقلقاس

فيأنَّقُدِّرولو.باطنهامع1(الصُّبرة)كظاهرفهوباطنها،عنوانوظاهرها

للنَّاسبدَّلاالَّتيالعامَّةالمصلحةجنبفييُغتَفريسيرغررفهوغررًا،ذلك

والدَّارالحيوانإجارةفإنَّ،للمنعموجبًايكونلاغررذلكفإنَّمنها،

،الحيوانموت)3(يعرضلأنَّه؛غررٍعنتخلولامُساناةً)2(والحانو!

غيرفإنَّهالسِّقاء،إناء)4(منالشُّربوكذا.الحمَّامدخولوكذاالدَّار.وانهدامُ

العظتِمةالصّبرةبيعوكذاالسَّلم،بيوعوكذا.قدرهفيالنَّاساختلافمعمقدَّرٍ

واللَّوزوالجوزوالبطِّيخوالرُّمَّانالبيضبيعوكذامكيلُها،يُعلملاالَّتي

للتَّحريم.سببًاغررٍكلُّفليسالغرر،منيخلولاممَّاذلكوأمثال،والفُسْتق

صحَّةمنمانعًايكنلم،منهالاحترازيمكنلاأويسيرًاكانإذاوالغرر

،الحيوانبطونوداخل،الجدرانأساساتفيالحاصلالغررفإنَّالعقد،

منه،الاحترازيمكنلابعض=دونبعضهاصلاحبداالَّتيالثِّمار(وأجزاء)ه

فهذانيسير،غررونحوهالسِّقاءمنوالشُّربِالحمَّامدخولفيالذيوالغرر

وهو،منهالاحترازيمكنالذيالكثيرالغرربخلاف،البيعيمنعانلاالنَّوعان

.الطعاممنالكومة:الصُّبرة(1)

سنة.لمدةأي،ومسانهةًمساناةًاستأجره:يقال2()

النسخ.فيوليست،المطبوعفي""فيةزيادةبعدها)3(

النسخ.خلاففم"":المطبوعفي4()

النسخ.خلافاَخر""أو:المطبوعفي)5(
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فرقلالهامساويًاكانوما،!يالهادلّّهرسولعنهانهىالَّتيالأنواعفيالمذكور

العقد.صحَّةمنالمانعهوفهذا،وبينهبينها

غررهفانَّ،الأمرانعنهانتفىالأرضفيالمغيَّباتفبيعُهذا،عُرِففإذا

منفيهامابيعُيمكنلاالكبارالحقولفإنَّ،منهالاحترازيمكنولا،يسيرٌ

ذلكفيكانواحدةًدفعةًإخراجهلبيعةشُرِطَفلو،الأرضفيوهوإلاذلك

فشيئًاشيئًاإلابيعُه)1(مُنِعوإنشرع،بهيأنيلاماالأموالوفسادالمشقَّةمن

أربابمصالحوتعطُّلِوالمشقَّةالحرجمنذلكففي،باعهشيئًاأخرجكلَّما

الشَّارع،يوجبةلاممَّاوذلك،يخفىلاماالمشتريومصالحالأموالتلك

فيبيعهامنيمنعونالذينإنَّحتَّىالبتَّةَ،بذلكالنَّاسمصالحتقومولا

منبُدًّايجدلم،عليهناظرًاكانأو،كذلكفِراخ)2(لأحدهمكانإذاالأرض

نهىالذيالغررمنهذافليس،وبالجملة.ذلكإلىاضطرارًاالأرضفيبيعة

أعلم.وادلّه.البيوعمنعنةنهىلمانظيرًاولا!و،ادلّهرسولعنه

فس

جوفه،فيمأكولُهما)4(نظيرهوبلفَأْرته)3(،فيالمسكبيعمنهوليس

،الآفاتمنتَصُونهلهوعاءٌفأرتهفانَّالهند،وجوزوالفُستقواللَّوزكالجوز

الغنرِّمنصيانتهإلىأقربفيهاوبقاؤه،ورائحتهرطوبتهعليهوتحفظ

"،تحريف.)1(ص،ح:"بتغيير".د،ز:"بتعيين

نأبعدعليهاينموما:الشجرةوفِراخ.النسخمنوالمثبت،""خراج:المطبوعفي)2(

وغيرها.والشجرالنباتمنصغيركلعلىأيضًاويطلقفروعها،تُقطع

فية.يجتمعالذيوعاوه:المسكفأرة)3(

.د،حص،منساقطة"ما")4(
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عادةوجرتالمنفوض،منخيرالنَّاسعندالفأْرفيالذيوالمسكوالتَّغيُّر،

تختلف،تكادلامعرفةًوجنسهقدرهويعرفونفيها،وشرائهببيعهالئجَّار

،والفواتالحصولبينتردَّدماهو1(الغرر)فإنَّ.شيءٍفيالغررمنفليس

هذاوأمَّامعيّنه)3(،وجُهِلتمعرفتهطُوِيتْماهو:الأخرى)2(العادةوعلى

،شيءٍبيعحرَّمومَنعرفًا.ولاشرعًاولالغةًلاغررًايسمَّىفلاونحوه

بيعوجواز.شرعًاأولغةًالغررمسمَّىفيبدخولهطولب،غررٌأنَّهوادَّعى

دليلًا،الرَّاجعوهو،الشَّافعيِّلأصحابالوجهينأحدالفأرفيالمسك

فيواللَّبنالدَّجاج،فيوالبيضالتَّمر،فيالنَّوىبيعمثلجعلوهمنعوهوالَّذين

.ظاهرٌالنَّوعينبينوالفرقالوعاء،فيوالسَّمْن،الضَّرع

صِوَانِه)4(؛فيوالفستقواللَّوزالجوزقلببيعمثليجعلونهومنازعوهم

عنةنهىممَّاهوفلابالأوَّل،منهبهذاأشبهُأنَّةريبَولا،مصلحتهمنلأنَّه

معنًى.ولالفظًانهيهيشمَلْهفلم،معناهمنولاالشَّارع،

بحيثرأسهورأىفتحَهإنفإنَّه،تفصيلٌففيهالوعاءفيالسَّمْنبيعوأمَّا

الَّتيالصُّبرةكبيعيصيرلكنَّهالسِّقاء،فيبيعهجازووصفهجنسهعلىيدلُّه

فإنَّهغرر،لأنَّه؛بيعهيجزْلملهيُوصَفولميَرَهلموإنظاهرها،شاهد

والجوزكالبيضوعائهفيمخلوقًاوليسووصفًا،ونوعًاجنسًايختلف

.دمنساقطةالغرر""فإن(1)

"."القاعدة:المطبوعوفي.النسخفيكذا2()

لا.عينه"لعله:صهامشوفي.النسخفيكذا)3(

هذهغلافهنابهوالمقصودونحوها،والملابسالكتبفيةأوبهيُصَانما:الصِّوان4()

الأشياء.
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بها.إلحاقهيصحُّفلاأوعيتها،في(1والمِسك)واللَّوز

حنيفة،وأبيوالشَّافعيِّأحمدأصحابفمنعهالضَّرْع،فياللَّبنبيعوأمَّا

لافهذاالضَّرع،فيالمشاهَدَالموجودباعفإنالتَّفصيل،فيهيجبوالَّذي

بعينه؛المبيعتسليمتعذَّرمفردًابِيعإذالانَه؛للحيوانتبعًاويجوزمفردًايجوز

فيكاللَّبنمشاهدًاكانوإنفإنَّه،البيععليهوقعمامقداريُعرفلالأنَّه

بغيرهالمبيعفاختلط،الضَّرعفييكنلمممَّامثلُهخلَفَهحلبهإذالكنَّةالظَّرف،

من")2("سننهفيماجهابنرواهالذيالحديثصحَّوإنيتميَّز.لاوجهٍعلى

فيلبنأو،ظهرٍعلىصوف!يُباعأننهىع!يوِوّاللّهرسولأنَّعبَّاسٍابنحديث

يأخذهاللَّبنمنمعلومةًاَصُعًاباعهإنوأمَّا.محملُهالدّهشاءإنفهذا=ضَرْعٍ

بدوِّقبلالثِّماربيعبمنزلةفهذامعلومةً،ايلّامًالبنَهاباعهأوالشَّاة،هذهمن

كونهواشترط،الذِّمَّةفيموصوفًامطلقًالبنًاباعهإنوأمَّايجوز،لاصلاحها

فيبماواحتجَّجائز،هذاشيخنا)3(:فقال،البقرةأوالشَّاةهذهمن

بداقديكونأنإلابعينهحائطٍفييُسلمأننهى!ي!النَّبيُّأنَّمن"المسند")4(

تمرمنأوسُقٍعشرةفيإليكأسلمتُ:وقالصلاحهبدافإذا:قال.صلاحه

)1(

)2(

)3(

)4(

تحريف.،"لسمكا":م،د،ص

".معجمهفيالطبراني"رواه:إلىالمطبوعفيوغيَّره("،ماجةابن"سننفيعليةأقفلم

واخرجه(،4101/)"الأوسطو"المعجم338(/11)الكبير"("المعجمفيوهو

البيهقي:وقال(،555)5/"الكبرى"السننفيوالبيهقي(،004)3/الدارقطنيأيضًا

قدبأنهوتُعقِّبَ."موقوفالمحفوظ...بالقويوليسفروخبنعمربرفعةتفرد"

.(51)3/الحبير""التلخيص:وينظر.وُثِّقَ

.(917)صللبعلي"و"الاختيارات(481-471)6/"الفروع"انظر:

5(.40)صتخريجهمد
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هذهمنأوسُقٍعشرةَمنكابمَعتُ:يقول(1أن)يجوزكماجاز،الحائطهذا

لفظه.هذا،صلاحهكمالإلىقبضهيتأخَّرالثَّمن)2(ولكنَّ،الصُّبرة

ضر

تلكفيلبنهالأخْذِمعلومةًمدَّةًالنَّاقةَأوالبقرةَأوالشَّاةَآجرَهإنوأمَّا

لبعضقولًاوحكاه،جوازَهشيخناواختارالجمهور؛يُجوِّزهلافهذا،المدَّة

غنمًاأونُوقًاأوبقرًااستأجرإذاقال)3(:3،مفرمصنَّفٌفيهاولة،العلمأهل

علىعلفهامعمسمَّاةٍبأجرةٍأوالمالك،علىوعَلَفُهامسمَّاةٍبأجرةٍاللَّبنإّلام

الظِّئر.فيكماالعلماءقوليأظهرفيذلكجازاللَّبن-يأخذأن

فيالفقهاءبعضيذكرهولهذا؛الإجارةويشبه،البيعيُشبِهوهذا:قال

المستأجربعَلَفيحصلاللَّبنكانإذالكن.الإجارةفيوبعضهم،البيع

الذيهوالمالككانوإنالشَّجر.استئجاريُشبِهفإنَّه،الغنمعلىوقيامِه

يأخذكانوإن.محضٌبيعٌفهذامقدَّرًا،لبنًاالمشترييأخذوإنَّمايَعْلِفها،

الظِّئر،بخلافاللَّبنيوفِّيهاللَّبنصاحبفإنَّأيضًا،بيعفهومطلقًااللَّبن

الغرر؛بيعمن!يمّعنهنهىفيماداخلًاهذاوليسالطِّفلَ،تَسقيهيفإنَّما)4(

القمارجنسمنلأنَّه؛بيعهعنفنهى،والعدمالوجودبينتردُّ؟الغررلأنَّ

منوذلك،بالباطلالمالأكلمنفيهلماذلكحرَّموالدّهالميسر،هوالذي

.دص،فيليستأن"يجوز"(1)

التمر".":"الفروع"وفي.النسخفيكذا2()

-0/3791)"الفتاوى"مجموعفيالمسالةهذهعلىوتكلمالمفرد،كتابهيصلنالم)3(

10،2.)023

"فإنها(".ز:د،م،4()
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المتعاوضينأحدكانإذاقِمارًايكونإنَّماوهذا.اددّهحرَّمهالذيالظُّلم

يجوز،لاالذيفهذا،يحصللاوقدلهيحصلقدوالآخر،مالملهيحصل

يأخذالبائعفانَّ،الحبلةحبلوبيعالشَّارد،والبعيرالاَبق،العبدبيعفيكما

قدريعرفولا،يحصللاوقد!شيلهيحصلقدوالمشتري،المشتريمال

مثل،بالإجارةالأعيانكمنإفعبالعادةمعروفًاشيئًاكانإذافأمَّا.الحاصل

ومثلالمعتاد،البهائمولبنالمعتاد،الظِّئرلبنومثل،والدَّابَّةالأرضمنفعة

علىحصلإنثمَّ.جائزٌوهو،واحدٍبابٍمنكلُّهفهذاالمعتاد=والزَّرعالثَّمر

،المقصودةالمنفعةمنفاتمابقدرالمستأجرعنحُطَّوإلَّاالمعتاد،الوجه

التَّمكُّنقبلالمبيعبعضتلِنسَإذاماومثل،البيعفيالجائحةوضعمثلوهو

.البيوعسائرفيالقبضمن

يصحُّلاولهذا؛الأعيإنلاالمنافعهوإنَّماالإجارةعقدمَورد:قيلفإن

وهي:،المنفعةفعلىالظِّئرإجارةوأمَّا.ليشربهوالماءَ،ليأكلهالطَّعاماستئجار

كنقعفهووتبعًا،ضمنًايدخلواللَّبنثديَها،وإلقامُهحجْرها،فيالطِّفلوضع

الأصولفييُغتفَرلاماوتبعًاضمنًادخلفيماويُغتفَرالدَّار،إجارةفي(1البئر)

.والمتبوعات

:وجوهٍمنهذاعنالجواب:قيل

ثابتًاليسهذافانَّ،منفعةٍعلىإلايَرِدُلاالإجارةعقدكونمنعأحدهما:

صحَّكما،خلافهالصَّحابةعنالثَّابتبل،بالإجماعولابالسُّنَّةولابالكتاب

فقضىالأجرةوأخذ،سنينثلاثحُضَيرٍبنأُسيدحديقةَقَبَّلَ)2(أنَّهعمرعن

مائها.فضلأوالسَّقي،قبلفيهاالمجتمعالماءالبئر:نَقْع(1)

بعقد.عليهاللعامليندفعَهاأي)2(
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وهوثمرها،لأخْذِالشَّجرإجارةفهذه.النَّخلهيوالحديقة(.1)دينهبها

الصحابةفيلهيُعلَمولاادلَّه!عَتهُ،رَالخطَّاببنعمرالمؤمنينأميرمذهب

شيخناواختيارأحمد،أصحابمنعقيلبنالوفاءأبيواختيارمخالف!،

غيرُمنفعةًإلايكونلاالإجارةعقدمَوردًإنَّ:ققولكم.روحَهادلّّهقدَّس

الخبزإجارةعلىالنِّزاعمحلِّقياسمعكمماوغاية،بالدَّليلثابتٍولا،مسلَّمٍ

ولاعينُهتذهبالخبزفإنَّ،القياسأفسدمنوهذا،للشُّربوالماء،للأكل

ويحدثيستخلفكانلمَّافإنَّهالبئر،ونقعاللَّبنبخلاف،مثلهيستخلف

المنافع.بمنزلةكانفشيئًا،شيئًا

فيوالفوائدالمنافعمجرىتجريالثّمرةأنَّوهو:الثَّانيالوجهيوضِّحه

الوقفأهللينتفعالشَّجرةَيقفَأنفيجوزونحوهما،والعاريةالوقف

إعراء)2(ويجوزبغلَّتها،الوقفأهللينتفعالأرصلَلقفُكمابثمرها،

كلُّهوهذا،اللَّبنومنيحةالدَّار،وعاريَةالظَّهر،إفقارُ)3(يجوزكماالشَّجرة

منبمنزلةفهويسكنهمنإلىعقارهدفعَمنفإنَّ،وفائدتهالمالبنماءتبرُّع

وبمنزلةيستثمرها،منإلىشجرهدفعمنوبمنزلةيركبها،منإلىدابَّتهدفع

لبنها.يشربمنإلىشاتهدفعمنوبمنزلةيزرعها،منإلىأرضَهدفعمن

غيرَأوبالوقفمحبَّسًاالأصلكانسواءٌالتَّبرعُّ،عقودفيتدخلالفوائدفهذه

".سنينثلاث"بدل""سنتين:وهناك،تخريجةوهناك(522)صلفظهسيأتي(1)

الأرضعلىبممرخرصًاالشجرعلىالتمربيع:أيالعرايا،منوهو،النسخفيكذا2()

"."إعارة:المطبوعوفيكيلًا.

والظَّهر:.إياهاأعاره:دابتَةفلانًاوأفقَرَ.النسخمنوالمتبت.""إعارة:المطبوعفي)3(

عليها.يُركبالتيالدابة
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ناقةًأوبقرةًأوشاةًدفعإذافإنَّه،المشاركاتعقودفيأيضً!وتدخل.محبَّسٍ

عنالرِّوايتينأصحَعلىصحَّونَسْلهادَرِّهامنبجزءٍعليهايعملمنإلى

.الإجاراتعقودفيتدخلفكذلكأحمد،

شيئًايستخلفلانوع:نوعانالاعيانأنَّوهو:الثَّالثالوجهيوضِّحه

منهذهبكلَّمافشيئًا،شيئً!يستخلفونوعجملةً،ذهبذهبإذابلفشيئًا،

لاالَّتيالأعيانوبينالمنافعبينوسطىرتبةٌفهذا،مثلُهم!خَلَفَهشي

شبَهَهأنَّومعلومٌ،بهفيُلْحَقالنَّوعين،بأيِّشَبَهِهفييُنظرأنفينبغي،تستخلف

أولى.بهافإلحاقه،أقوىبالمنافع

إجإرةعلىكتابهفينصَّسبحإنهادلّّهأنَّوهو:الرَّابعالوجهيوضِّحه

فيعليهامنصوص!إجارةٌالقرآنفيوليسأجرًا،تأخذهماوسمَّىالظِّئر،

وَأتَمِرُوْاأجُورَهُنَّلَكُؤلمحالؤُهُنَّ)فَإِنأَزضَغنَ:لىتعابقولهلظِّئراجارةإلاإشريعتنا

.،6:]الطلاق(1!هو)بَينَكوُبِمَعرُوفنى

الإجارةأنَّتوهَّمحيثالقياسخلافأنَّهاالظَّانُّظنَّوإنَّماشيخنا:قال

ماكلِّعلىتكونالإجارةبل،كذلكالأمروليس،منفعةٍعلىإلاتكونلا

الَّتيهيالعينهذهأنَّكمامنفعةً،أوعينًاسوام!كان،أصلهبقإءمعيستوفى

يستوفيه،عوصزٍبلاوالمستعيرعليهالموقوفاستوفاهفيماوتُعَارتُوقَف

جازتالأصلبقاءمعيُستوفَىالظِّئرلبنكانفلمَّا،بالعوصزالمستأجر

هذهفانَّ،القياسمحصزوهذا،المنفعةعلىجازتكما،عليهالإجارة

شيئًاالمنافعَادلّهيُحدِثكما،باقٍوأصلهاشيءٍبعدشيئًاادلّهيُحدِثهاالأعيان

.باقٍوأصلُهاشيءٍبعد

خطأ.،"بالمعروفأجورهم"فاَتوهن:النسخفي(1)

052



حرَّمهماإلاالوفاءوجوبالعقودفيالأصلأنَّ:الخامسالوجهيوضِّحه

حرَّمأوحرامًاأحلَّشرطًاإلاشروطهمعلىالمسلمينفإنَّ،ورسولهادلّّه

معوليس،ورسولهاللّّهحرَّمهماإلاوالعقودالشُّروطمنيحرمفلاحلالًا،

الأصلبينأنَّعُلِمقدقياسٌمعهمهـانَّماالبتَّةَ،بالتَّحريمنصٌّالمانعين

ذلكأجازمنمعالذيالقياسوأنَّ،الإلحاقيمنعماالفرقمنفيهوالفرع

التَّوفيق.وبادلّّه،فيهحيلةَلاماوهذا،لأصلهالفرعمساواةإلىأقربُ

رأوالمَّاالإجارةهذهمنعواالذينأنَّوهو:السَّادسالوجطيوضِّحة

وهو،اللَّبنهوإنَّمابالعقدوالمقصود،والإجماعبالنَّصِّثابتةًالظِّئرإجارة

بطلانَه،والمستأجروالمرضعةهميعلمونأمرًالجوازها(1تمحَّلوا)=عينٌ

فقط،ثدْيَهاوإلقامِهحجْرهافيالطِّفلَوضعِهاعلىوقعإنَّماالعقدفقالوا:

وضعوأنَّ،كذلكليسالأمرأنَّقاطبةًوالعقلاءيعلموادلّّهتبعًا.يدخلواللَّبن

ولاعرفًالاالإجارةعقدعليهوردَولاأصلًا،مقصودًاليسحجْرهافيالطِّفل

مَهْدهفيأوغيرهاحجْرفيوهوالطِّفلَأرضعتولوشرعًا،ولاحقيقةً

كلُّلهلاستُؤجِرالمجرَّدالثَّديإلقامالمقصودكانولو،الأجرةلاستحقَّت

والفقهحقًّاالفاسدالقياسهوفهذالبن،لهايكنلمولوثدي،لهاامرأةٍ

هوهذاأنَّويُدَّعيالقيإس،خلافعلىالظِّئرإجارةإنَّ:يقالفكيفالبارد،

الصَّحيع؟القياس

للبنها،والشَّاةالعَنْز)2(منيحةإلىندبَالنَّبيُّلمجي!أنَّ:السَّابعالوجه

ا".)1(ص،د،م:"فمحلو

المعز.منالأنثيوالعنز:."البعير"ز:د،2()
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،هبةٍولاببيعٍليسهذاأنَّومعلومٌ)1(.فاعلهثوابوذكرذلك،علىوحضَّ

بلبنها،للانتفاعالشَّاة)2(عاريَةهووإنَّماتصحُّ،لاالمجهولالمعدومهبةفإنَّ

الشَّرعفيوكلاهمابِدَرِّها،للانتفاعإباحةٌفهذالركوبها،الدَّابَّةَيُعيرهكم!

موردهمافإنَّ،بالإجارةيُستوفىأنجازبالعاريةيُستو!نىأنجازوماواحا،

الاَخر.علىوالمعاوضةبهذاالتَّبرعُّفييختلفانوإنَّما،واحدٌ

بنسعيدحدَّثنا)3(:""مسائلهفيالكرمانيُّحرل!رواهما:الثَّامنوالوجه

حُضَيرٍبنأُسَيدأنأبيهعن،عروةبنهشامعن،عبَّادٍبنعبَّادثنا،منصورٍ

فقبَّلَهم،غُرَماءهالخطَّاببنعمرفدعا،دينٌدرهمٍآلافستَّةوعليهتوفِّي

سنتين.(4)أرضَة

والأرضُالنَّخل،عليهاالغالبالمدينةوحدائقوالنَّخل،الشَّجروفيها

ذلكأنَّادَّعىومنثمرها،لأخْذِالشَّجرإجارةفهذا.قليلٌفيهاالبيضاء

،أقربذلكجوازعلىالإجماعادَّعاءبل،علمِهعدمِفمِنالإجماعخلاف

قصَّةوهيوالأنصار،المهاجرينبمشهدالنَّبويَّةبالمدينةذلكفعلَعمرفإنَّ

بالتَّسليمالصَّحابةتلقَّاهابلبالإنكار،أحايقابلهاولمالاشتهار،مظنَّةفي

عمرو.بناللّهعبدحديثمن2631()البخاريأخرجة(1)

"."للشاةز:،م)2(

طرقمنرويوقد"،الكرمانيحرب"مسائلمنالمطبوعالقدرفيعليهأقفلم)3(

"الاوسط"فيوالبخإري)23723(،شيبةأبيابنفأخرجه،مختلفةبألفاظأخرى

دمشق""تاريخفيعساكروابن(،554)3/"ا"الطبقاتفيسعدوابن71(،/1)

"الفتاوى"مجموعفيتيميةابنالإسلامشيخحربإسنادوصحح49(،)9/

/92(947،/03.)225

خطأ."،"أرضهمد:ص،)4(
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أنكركمااللَّةُيبهكَئهُ،رَعمرفعلهوإندونهاهوماينكرونكانواوقدوالإقرار،

هذهأحاينكرولمالحجِّ)1(،متعةشأنوغيرهحُصينٍبنعمرانعليه

لهمبدَّلامنهاالمانعينوأنَّ،القيإسمحضأنَّهاادلّّهشاءإنوسنبيِّن.الواقعة

تجوز.لابحيلٍعليهايتحيَّلونوأنَّهممنها،

عينٌهو)2(الأرضزرععلىالإجارةبعقدالمستوفنىأنَّ:التَّاسعالوجه

فيمقصودٌلهوليسالمستأجر،يَستغِلُّه)3(الذيالمُغَلُّوهو،الأعيانمن

فذلكالزَّرعبغيرالانتفاعفيجرىقصالهكانوإنذلك،غيرالأرضمنفعة

تبغ.

والعينوفلاحتها،وبَذْرهاالأزضشَقِّمنفعةهوعليهالمعقود:قيلفإن

الماء،منهافخرج،بئرٍلحفراستأجرهلوكما،المنفعةهذهمنتتولَّد

الماء.لاالعملنفسهوعليهفالمعقود

وسيلةوالعمل،المُغَلِّغيرفيمقصودُلهليسالأرضمستأجر:قيل

مامقصودهوإنَّما،ومشقَّةٌتَعَبٌهوبل،منفعةفيهلهليسلغيرها،مقصودةٌ

للبنهاالشَّاةمستأجروهكذا.وعملهبسَقْيهالحَبِّمنسبحانهاددّهيُحدِثه

والفَياموحفظهالهابعَلَفِهلبنهامنسبحانهادلّّهيُحدِثهمامقصودهسواك!،

المُلْغاة.الفروقمنالأحكامُبهيُناطلاماإلّاالبتَّةَبينهمافرقَفلاعليها،

يستأجرأنالبئرحفرنظيربل،فاسدٌتنظيرالبئرلحفربالاستئجاروتنظيركم

للبنهالحيوانإجارةتنظيرأنَّريبَولاوَيسقيها،ويَبذُرهاأرضهلحرْثِأكَّارًا

الئَهُ!عكَئهُ.رَحصينبنعمرانحديثمن(1)226ومسلم(5711)البخاريأخرجة(1)

"وهو".د:ص،)2(

خطأ."،"يستأجرهد:)3(
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التَّنظيرمنأصحُّتقدَّمكماوهو،القياسمحضهولِمُغَلِّهاالأرضبإجارة

للأكل.الخبزباجارة

الأرضإجارةفيالذيوالخطرالغررأنَّالعاشر:الوجهيوضِّحه

فإنَّ،للبنهالحيوانإجارةفيالذيالغررمنبكثيرٍأعظممُغَلِّهالحصول

فيذلكاغتُفِرفإذا،اللَّبنآفاتمنأكثرُللزَّرعتَعرِضالَّتيوالموانحالاَفات

وبادلّّه.وأحرىأولىللبنهالحيوانإجارةفييُغتفَرفلَأَن؛الأرضإجارة

التوفيق.

فضر

:ثلاثةٌالضَّرعفياللَّبنعلىالعقدفيفالأقوال

حنيفة.وأبيوالشَّافعيِّأحمدمذهبوهذا،وإجارةًبيعًامنعهأحدها:

.(1وإجارةً)بيعًاجوازه:والثَّاني

امحُهننَد.بمَشيخنااختياروهوبيعًا،لاإجارةًجوازه:والثَّالث

:حديثانالضَّرعفياللَّبنبيحمنالمنحوفي

بنحبيبضعيف!-عن-وهوفَرُّوخبنعمر)2(حديثأحدهما:

وأ،ظهرٍعلىصوفٌيباعأننهىمرفوعًا:عبَّاسٍابنعن،عكرمةعنالزبير،

عنعكرمةعن)4(إسحاقأبورواهوقد)3(.ضَرْعٍفيلبنٌأو،لبنٍفيسَمْن

"وهذا".بعدها:مد،في(1)

خطأ.وكلاهما."عمرو"د:،ص.""عثمان:ز،ح،م2()

.(615)صتخريجهتقدم)3(

خطأ."،إسحاق"ابنز:د،،ص(4)
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.وغيره(1)البيهقيرواه.السَّمْنذكردون،قولهمنعبَّاسٍابن

بنحاتمحدَّثنا،عمَّارٍبنهشامعن)2(ماجهابنرواهحديث:والثَّاني

إبراهيمبنمحمدعن،اليمامياللّه)3(عبدبنجَهْضَمثنا،إسماعيل

سعيدٍأبيعن،حَوْشبٍبنشهرعن،العبدييزيد)4(بنمحمدعن،الباهلي

تضع،حتَّىبطونَّالائعامفيماشراءعن!ي!اللّّهرسولنهى:قالالخدريِّ

شراءوعن،آبقوهوالعبدشراءوعن،وزنٍأوبكيلٍإلاضروعهافيوعمَّا

ضربةوعن،تُقبضحتَّىالصَّدقاتشراءوعن،تُقسمحتَّىالمغانم

.(5)الغائص

الأنعامبطونفيماشراءعنوالنَّهي.حجَّةبهتقوملاالإسنادهذاولكنَّ

وهوالآبقالعبدشراءعنوالنَّهي،والمضامينالملاقيحعنبالنَّهيثابت

داخلتُقسمحتَّىالمغانمشراءعنوالنَّهيالغرر،بيععنبالنَّهيمعلومٌاَبق

شيبةأبيوابن(،43741)""مصنفهفيالرزاقعبدبنحوهوأخرجه34(.0)5/(1)

كماعباسابنعلىوقفةوالصحيح(،182)""المراسيلفيداودوأبو2(،0)882

البيهقي.كلامفيتقدم

والدارقطني(51)63مختصرًاوالترمذي(1)1377أحمدوأخرجه2(.1)69برقم2()

"أوزيادةدونالمصادرفيوهي338(،)5/"الكبرى"السننفيوالبيهقي(204)3/

حاتم:أبوفيهقالإبراهيمبنومحمد،فيةمتكلمحوشببنشهرإسنادهوفي."وزن

"إسناد:البيهقيوقال93(،0)8/""المحلىفيحزمابنضعفهوالحديث.مجهول

قوي".غير

خطأ.،"اللّه"عبيدز:د،ص،)3(

التخريج.مصادرفيكما"زيد":والصواب،النسخجميعفيكذا(4)

الغائص.ضربةشرحوتقدم.خطأ،""القابض:النسخبعضفي5()
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الصَّدقاتوكذلك،ومخاطرةٍغررٍبيعفهو،عندهليسمابيععنالنَّهيفي

انتقالهمع)1(قبضهقبلالطَّعامبيععننهىالنَّبيُّع!ي!كانوإذاقبضها،قبل

به-غيرهحقِّتعلُّقوانقطاعله،)2(وتعيينه،عليهملكهوثبوتِ،المشتريإلى

ظاهرٌفغررالغائصضربةوأمَّا.بالنَّهيأولىقبضهاقبلوالصَّدقاتفالمغانم

به.خفاءلا

بعينه،المبيعتسليميُمكِنلممعيَّنًاكانفإن،الضَّرعفياللَّبنبيعوأمَّا

هذهمنمطلفَةٍأقفزةٍعشرةبيعنظيرفهوالذِّمَّةفيموصوفٍلبنٍبيعَكانوإن

بينهما،تَنافِيَولا،تعيينٍوجهةإطلاقٍجهة:جهتانلهالنَّوعوهذا.الصُّبرة

بداقديكونأنإلابعينةحائطٍفييُسلمأنع!ياّلهالنَّبيِّنهيئجوازهعلىدلَّوقد

هذهلبنمنمعلومٍكيلفيإليهأسلمفإذاأحمد)3(.الإمامرواه،صلاحه

فيمابيععن))ونهى:قولهتحتودخلجاز،لَبونًاصارتوقدالشَّاة

ومطلقًا؛معيَّنًاوالوزنبالكيللبيعهإذنفهذاوزنٍ")4(،أوبكيلٍإلاضروعها

شرطًاالتَّعيينكانولو،والوزنالكيلسوىيشترطولم،يفصللملائه

.لذكره

؟وزنٍولاكيلٍغيرمنمعلومةًأيلّامًالبنَهاباعهلوتقولونفما:قيلفإن

وكانيثبتلموإن،وزنٍأوبكيلٍإلابيعهيجزْلمالحديثثبتإن:قيل

اكأيلَّهُعَت!.رَعمرابنحديثمن(251)5ومسلم2(21)6البخاريأخرجة(1)

"."تعينهز:د،،ص2()

.(405)صتخريجهتقدم)3(

قريبًا.تخريجةتقدم(4)
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بالعادةحكمهوجرىأيَّامًا،بيعه(1جاز)بالعادةيختلفلامعلومًالبنها

فهذاينقطعأوينقصومرَّةًيزيدفمغ،يختلفكانوإن،ووزنهكيلهمجرى

بعَلَفِهمِلكهعلىيحدُثاللَّبنفإنَّ،الإجارةبخلافوهذايجوز،لاغرر

نإنعمذلك،فيغرر)2(فلابالسَّقي،مِلكهعلىالحَبّيحدُثكما،الدَّابَّةَ

وأالإجارةفيالمنفعةنقصانبمنزلةفهو،انقطعأوالعادةعناللَّبننقصَ

نقصَمابقدرالأجرةمنعنهينقصأو،الفسخحقُّللمستأجريثبتتعطيلها،

وصاحبعقيلابنوقال.المذهبفياسهذا.المنفعةمنعليه

بالمنفعةرضيلأنَّه؛الأجرةجميعلزِمهالإمساكاختارإذا)3(:""المغني

معيبًا.بالمبيعرضيلوكما،العوضجميعفلزمهنافصةً،

إنَمالأنَّه؛المنفعةمننقصمابقدرالأجرةمنعنهيسقطأنَّهوالصَّحيح

جميعيلزمهلملهيسلملمفإذا،سليمةٍكاملةٍمنفعةٍفيالكاملالعوضبذل

.العوض

مَعِيبًا،بالمبيعرضيلوكمافهو،مَعِيبةًبالمنفعةرضيإنَّه:وقولهم

وجهين:منجوابه

ظاهرعلىذلكلهكان،أَرْشَهيأخذبأنمعيبًابهرضيلوأنَّه:أحدهما

حقَّه.يُسقِطلاالأرتزمعبالعيبفرِضَاه،المذهب

)1(ص،د،م:"كان".

تحريف.،"يجوزفلا":ز،د،ص(2)

()3(/82)3.
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سقوطُيلزملمالرَدُّ=لهلممسكٍأَرْشَلاإنَّهقلنا:و)1(إنأنه:الثَّاني

ردُّيمكنهفلم،عليهالمعقودبعضَاستوفىقدلأنَّه؛الإجارةفيالأَرْش

لاوقد،المنفعةباقيردِّفيضررعليهيكونقدولائهقبضها؛كماالمنفعة

العيبمعالأجرةبجميعفالزامه،الإمساكمنبدًّايجدفلاذلك،منيتمكَّن

ولاعليه،ضررٌبالفسخإلاظُلامتهاستدراكمنومنعُهظاهرًا)2(،المنقص

فيفتتعيَّبللسَّفردابَّةٍمستأجرِأووالبناء،والغرسالزَّرعلمستأجرِسيَّما

لهالإجارةفيوأنَّهالرَّدُّ،لهلممسكٍالمبيعفيأرْشَلاأنَّهفالصَّواب.الطَّريق

لأَرْشُ.ا

نأوهي)3(،الجوائحبوضعحكمالنَّبيُّمج!ي!هأنَّهذايُوضِّحوالَّذي

ثمرته،منالجائحةأذهبتمابقدر)5(الثمنمنالثِّمار)4(مشتريعنيسقط

دفعةًصلاحهاتستكمللمالثِّمارلأنَّوهذا؛الثَّمنمنبقسطهالباقيويمسك

فهيفشيئًا،شيئًاتؤخذوإنَّما،واحدةًجملةًبأخذهاالعادةتجرِولم،واحدةً

بينالمشتريخيَّرالمصرَّاةفي!ي!والنَّبيُّسوا!،الإجارةفيالمنافعبمنزلة

الأرش.معالإمساكلهجعلالثِّماروفي)6(،أَرْشٍبلاالإمساكوبينالرَّدِّ

فيالشَّبههذااعتبارظهروقدالثِّمار،ببيعأشبهوالإجارة،ذكرناهماوالفرق

.المطبوعمنساقطةو""أنه(1)

"ظاهر(".:مد،ص،)2(

ا!كَنهُدلَّهُ.اللّهعبدبنجابرحديثمن(1)554مسلمأخرجه)3(

)ص(.المصلىنسخةمنالرابعالجزءهيالتيالظاهريةنسخةتنتهيهنا(4)

خطأ."الثمر"،:،حم)5(

اللَّهُ!كلَنهُ.رَهريرةأبيحديثمن(151/11)5ومسلم2(051)البخاريأخرجه)6(
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1(.)الثمرةقبضقبلالجائحةَالشَّارعوضع

العلماء.باتِّفاقالجائحةفيهاتوضعلافالمنافع:قيلفإن

فقدذلكظنَّومن،المنافعفيالجوائحوضعبابمنهذاليس:قيل

فيكماالمبيعفيالجائحةوضعبابمنهذاوليسشيخنا)2(:قال.وهم

فواتها.أوبالعقدالمقصودةالمنفعةتلفِبابمنهوبل،المشترىالثَّمر

منالتَّمكُّنقبلتلِفتْإذاالإجارةفيالمنفعةأنَّعلىالعلماءاتَّفقوقد

التَّمكُّنقبلفيموتحيوانًايستأجرأنمثل،الأجرةتجبلافإنَّهاستيفائها

القبضقبلالصُّبرةفتتلفصُبرةٍمنقفيزًايشتريأنبمنزلةوهو،قبضهمن

منالمستأجريتمكَّنلملوولهذا؛نزاعٍبلاالبائعضمانمنفإنَّهوالتَّمييز،

ثمَّالزَّرعنبتوإن.الأجرةعليهيكنلمحصلتلاَفةٍالأرضازدراع

ألحقتْهفطائفةٌ،نزاعٌففيهحصادهمنالتَّمكُّنقبلأتلفتْهسماوَّيةآفةٌحصلت

والمنفعةالثَّمرةوبينبينهفرَّقواوالَّذين.فرَّقتْوطائفةٌ،والمنفعةبالثَّمرة

معقودًاليسالزَّرعوهنا،المنفعةوكذلكعليهاالمعقودهيالثَّمرةقالوا:

قالوا:بينهماسوَّواوالذيناستوفاها.وقدالمنفعةهوعليهالمعقودبل،عليه

المقصودوبينبينهالسَّماولَّةالاَفةحالتفإذا،الزَّرعهوبالإجارةالمقصود

لموإن،قبضهمنالتَّمكُّنقبلبالعقدالمقصودُتَلِفَقدكان،بالإجارة

منالمستأجربهايتمكَّنالَّتيالمنفعةعلىعاوضفقد،زرعٍعلىيعاوض

منالتَّمكُّنقبلللزَّرعالمُفسِدةالسَّماوَّيةالاَفةحصلتفإذاالزَّرع،حصول

النسخ.منوالمثبت".الثمن":المطبوعفي(1)

236(.0/3)"الفتاوى"مجموعفي2()
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،الانتفاعمنالتَّمكُّنقبلتلفتْبلعليها،المعقودالمنفعةتَسلَملمحصاده

منيتمكَّنلمإذاآخرهافيأوالمدَّةأوَّلفيالارضمنفعةتعطيلبينفرقَولا

الزَّرعبعدكانتإذاالسَّماوَّيةالاَفةأنَّومعلومٌ،المنفعةمنشيءٍاستيفاء

بينفرقفلاالاَفة،تلكمعبالأرضالانتفاعمنيتمكَّنلابحيثمطلقًا

أعلم.واللّهوتأخُّرها،تقدُّمها

ضر

لوجبعنهبالنَّهيالحديثهذاصحَّفلوالظَّهر،علىالصُّوفبيعوأمَّا

منعَه،فمرَّةًأحمد،عنفيهالرِّوايةاختلفتوقد،مخالفتهتَسَعْولمبه،القول

تسليمه،يمكنمعلولمأنَّه:القولهذاووجهُ.الحالفيجَزِّهبشرطأجازهومرَّةً

علىبالحإدثالموجودالمبيعاختلاطمنيُقدَّروماكالرطبة،بيعهفجاز

ضبطُه.يمكنلاجدًّايسيروالحادث،الحالفيبجزِّهيزولالبائعملك

الَّتيكالرطبةويكون،الحالفيجزِّهاشتراطبعدمقيلولوهذا،

صحيح،وجهٌلهكانأخذها=زمنفيتطولكانتوإنفشيئًا،شيئًاتؤخذ)1(

تُخلق،لمالَّتيالثِّماركأجزاءفهوللموجود،تبعًايُخلقلممعدومٍبيعوغايته

بمنزلةكانفيهيؤخذمعيَّنًاوقتًاللصُّوفجعلافاذامنها،الموجودتتبعفانَّها

كمالها.وقتالثَّمرةأخذ

متَّصلوقالوا:،الحيوانأعضاءعلىقاسوهمنعوهالذينأنَّهذايُوضِّح

لأنَّ؛القياسأفسدمنوهذا.كأعضائهبالبيعإفرادهيجزفلم،بحيوان

.الحيوانسلامةمعتسليمهايمكنلاالأعضاء

)1(د،ز:"توجد".
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دونه؟هذاسوَّغتموقدالضَّرع،فياللَّبنوبينبينةالفرقفما:فإنَّقيل

فإنَّسريعًا،البائعبملكفيهالمشتريمِلكُيختلطالضَّرعفياللَّبن:قيل

أعلم.وادلّّه.الصُّوفبخلافدرَّ،حَلَبةكلَّما،الحدوثسريعاللَّبن
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.......................الحضانةفيبهأحقّمَنالولدفىِ!ي!احكمهذِكر*

......فيهاالواردةالآثاروذكر،الحضانةفيالأبوينبينالتخييرمسألة-

بالتزويجالحضانةسقوطفيوالخالةالامبينالفرقفيجريرابنرأيُ-

.............................ومردودمقبولمنالكلامهذافيماذِكْر-

..............................الزوجاتعلىالنفقةفي!راِّحكمهذكر*

زوجهافراقمنالمرأةتمكينفي!ي!اّاللّّهرسولحكممنرُوىِماذكر-
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للمبتوتةنفقةلاأنهاللّّهلكتابالموافق!ك!ي!اِّاللّّهزسولحكمفيفصل-
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قديمًاقيسبنتفاطمةحديثعلىبهاطعِنالتيالمطاعنذكر-
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.............................الخطاببنعمرالمؤمنينأميرطعن)أ(

.......................................عائشةالمؤمنينأمطعن)ب(

.............................................زيدبنأسامةطعن)ج(

..........................................الحكمبنمروانطعن)د(

.........................................المسيّببنسعيدطعن)هـ(

...........................................يساربنسليمانطعن)و(

............................................يزيدبنالأسودطعن)ز(

.................................الرحمنعبدبنسلمةأبيطعن)ح(
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00000000000000137للقرآنمخالفةٌروايتهاأنوهو،الثانيالمطعنعلىالرد-

إلّايكنلمقيسبنتفاطمةخروجأنوهو،الثالثالمطعنعلئالرد-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000913لسانهافيلفحشٍ

0000913الخطاببنعمربروايةروايتهامعارضةوهو،الرابعالمطعنعلئالرد-

541للاءقاربالنفقةوجوبمناللّّهلكتابالموافق!راّاللّّهرسولحكمذكر*

فيوحكمه،يحرملاومابهايحرموماالرضاعةفيءلمج!احكمهذكر*

0000000157لا؟أمتأثيرلههلالكبيررضاعفيوحكمهمنها،المحرِّمالقدر

112العِدَد......0000000000000000000000000000000000000000في!صاّحكمهذكرت*

محالاطهار،أوالحيضهيهلالأقراءتفسيرفيالخلافذكرفيفصل-

000000000000000000000000000000000000000000000217ومناقشتهاالفريقينأدلة

00000000000000000000000000062الحيضالأقراءأنالمؤلفترجيحفيفصل-

00000000000000000000000000274أدلتناعلئاعتراضكمعنالاجوبةفيفصل-

0000000000000000000000000000000000000000000000000285..الأمةعدةفيفصل-

000000000000000000000000000000000592تَحِضْلموالتيالايسةعدةفيفصل-

00000000000000000000000000000000000000000000000000703الوفاةعدةفيفصل-

000000000000000000000000000000000000000000000000013الطلاقعدةفيفصل-

0000000000000000000000000000000000000000000000323المختلعةعدةفيفصل-

توفيالذيمنزلهافيعنهاالمتوقىباعتدادع!ي!اّاللّهرسولحكمذكر-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000523فيهوهيزوجها

0000000000000000543وإثباتًانفيًاالمعتدَّةإحدادفيع!يوِوّااللّهرسولحكمذكر-

35آ................................الحادَّةتجتنبهاالتيالخصالفيفصل-

00000000000000000000000000000000371الاستبراءفي!اّاللّّهرسولحكمذكر-
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.......................الضرعفياللبنعلىالعقدفيالأقوالفيقصل-

.....................................الظهرعلىالصوفبيعفيفصل-
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